
  
  
  
  
  
  
  
  


 

  
  

 
 

 
  
  

 
 

 
 



 
 

٢ 

 
 :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا، وبعد

 
 فيهـا شـتات كـالم ُ مجعـته رسالة يف حجية خرب اآلحـاد يف العقيـدة،فهذ

اخلــاص هبــذا املوضــوع مــن مجيــع مــا  العالمــة حممــد نــارص الــدين األلبــاين
ُوقفـــت عليــــه مـــن تراثــــه املطبــــوع واملـــسموع، مــــع ترتيـــب مــــسائله وتبويبهــــا 

 .ليسهل عىل القارئ الكريم تناوهلا والوصول ملا يريده منها
َّ وقـد ضــممت هـذه الرســالة إىل عمــيل املوسـوعي الــذي مـن اهللا ُ ْ َ َّ بــه عــيل َ

ً، لكــن رأيــت نــرشها مفــردة ليــسهل موســوعة العالمــة األلبــاين قــسم العقيــدة ُ
تناوهلا للباحثني وطـالب العلـم املعتنـني هبـذا املوضـوع اخلطـري عـىل وجـه 

 .اخلصوص، واهللا من وراء القصد
 وكتب

 شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د
 يف صنعاء اليمن

 حرسها اهللا من كل سوء ومكروه
  



 
 

٣ 

 
ص 

 
 عنـد ،صجيب عىل املسلم أن يؤمن بكل حديث ثبـت عـن رسـول اهللا 

ًالعقائــــد أو األحكـــام وســــواء أكـــان متــــواترا أم  يف أهـــل العلــــم بـــه ســــواء كـــان
غالـب عـىل  أو الظـن ال، وسواء أكان اآلحـاد عنـده يفيـد القطـع واليقـني،ًآحادا

 وبـذلك يكـون ،كل ذلـك اإليـامن بـه والتـسليم لـه يف  فالواجب،ما سبق بيانه
يـــا ﴿ :قــول اهللا تبــارك وتعــاىل يف نفــسه االســتجابة املـــأمور هبــا يف قــد حقــق

 واعلمـوا أن ،أهيا الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسـول إذا دعـاكم ملـا حييـيكم
 .﴾ن وأنه إليه حترشو،اهللا حيول بني املرء وقلبه

  )٧٠ص ("احلديث حجة بنفسه"



 
 

٤ 

 
 

 
 :العقيدة يف عىل وجوب األخذ بخرب الواحد] من األدلة[

ومــا كــان املؤمنــون لينفــروا كافــة فلــوال نفــر مــن كــل ﴿ : قولــه تعــاىل:الــدليل األول
 .﴾ين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرونالد يف فرقة منهم طائفة ليتفقهوا

 عــــىل أن ينفــــر طائفــــة مــــنهم إىل نيفقــــد حــــض اهللا تبــــارك وتعــــاىل املــــؤمن
ً وال شـك أن ذلـك لـيس خاصــا . ليتعلمـوا منـه ديـنهم ويتفقهــوا فيـهصالنبـي 

 بــل املقطــوع بــه أن يبــدأ املعلــم .بــام يــسمى بــالفروع واألحكــام بــل هــو أعــم
ًألهم تعلــيام وتعلــامبــام هــو األهــم فــا  وممــا ال ريــب فيــه أن العقائــد أهــم مــن ،ً

 ومــــن أجــــل ذلــــك زعــــم الزاعمــــون أن العقائــــد ال تثبــــت بحــــديث ،األحكــــام
 فـــإن اهللا تعـــاىل كـــم حـــض ، فيبطـــل ذلـــك علـــيهم هـــذه اآليـــة الكريمـــة،اآلحـــاد

ًفيهــا الطائفــة عــىل الـــتعلم والتفقــه عقيــدة وأحكامـــا حــضهم عــىل أن ينـــذروا  ً
 يف "الطائفــة"، ورجعــوا إلــيهم بــام تعلمـوه مــن العقائــد واألحكــامقـومهم إذا 

 فلـــوال أن احلجــــة تقــــوم بحــــديث .لغـــة العــــرب تقــــع عـــىل الواحــــد فــــام فــــوق
ًاآلحـاد عقيـدة وحكـام ملـا حـض اهللا تعـاىل الطائفـة عـىل التبليـغ حـضا عامـا،  ً ً

أن العلـم حيـصل بإنـذار  يف  الـرصيح﴾لعلهم حيـذرون﴿: ًمعلال ذلك بقوله



 
 

٥ 
لعلهـــــــــم ﴿: آياتـــــــــه الــــــــرشعية والكونيـــــــــة يف ئفــــــــة، فإنـــــــــه كقولــــــــه تعـــــــــاىلالطا

أن  يف  فاآليــــة نــــص،﴾لعلهــــم هيتــــدون﴿ ،﴾لعلهــــم يعقلــــون﴿ ،﴾يتفكــــرون
 .ًالتبليغ عقيدة وأحكاما يف خرب اآلحاد حجة
 ، أي ال تتبعـه﴾﴿ : قوله تعـاىل:الدليل الثاين
مني مل يزالـــــوا مــــن عهـــــد الـــــصحابة  ومــــن املعلـــــوم أن املــــسل،وال تعمــــل بـــــه

ُيقفــون أخبــار اآلحــاد ْ  واحلقــائق ، ويثبتــون هبــا األمــور الغيبيــة، ويعملــون هبــا،َ
 بـــــل ويثبتـــــون هبـــــا هللا تعـــــاىل ،اإلعتقاديـــــة مثـــــل بـــــدء اخللـــــق وأرشاط الـــــساعة

 وال تثبــــــت عقيــــــدة لكــــــان الــــــصحابة ، فلــــــو كانــــــت ال تفيــــــد علــــــام،الــــــصفات
م كلهم قد قفـوا مـا لـيس هلـم بـه علـم، كـام والتابعون وتابعوهم وأئمة اإلسال
ـــرص الـــصواعق( يف قـــال ابـــن القـــيم رمحـــه اهللا تعـــاىل وهـــذا ) ٢/٣٩٦ –خمت

 .مما ال يقوله مسلم
﴿ : قولــه تعـاىل:الـدليل الثالـث

 ﴾ فإهنــا تــدل عــىل أن العــدل إذا جــاء ،"فتثبتــوا"ويف القــراءة األخــرى 
 ولــذلك ً، وأنـه ال جيـب التثبـت بــل يؤخـذ بـه حـاال،بخـرب مـا فاحلجـة قائمـة بــه
  :)٢/٣٩٤ ("اإلعالم" يف قال ابن القيم رمحه اهللا

 ،وهــذا يــدل عــىل اجلــزم بقبــول خــرب الواحــد وأنــه ال حيتــاج إىل التثبــت"
  .ولو كان خربه ال يفيد العلم ألمر بالتثبت حتى حيصل العلم

ـــــضا أ ـــــه أي ـــــوا ًوممـــــا يـــــدل علي ن الـــــسلف الـــــصالح وأئمـــــة اإلســـــالم مل يزال
 ، وهنــى عــن كــذا، وفعــل كــذا وأمــر بكــذا، كــذاص قــال رســول اهللا :يقولــون

 قــال رســول :"صــحيح البخــاري" ويف ،كالمهــم بالــرضورة يف وهــذا معلــوم



 
 

٦ 
 : وكثــري مــن أحاديـث الــصحابة يقــول فيهــا أحــدهم،عـدة مواضــع يف صاهللا 

ــــام ســــمعه مــــن صــــحا صقــــال رســــول اهللا   وهــــذه شــــهادة مــــن ،يب غــــريهوإن
 فلـو كـان ، بام نسب إليه مـن قـول أو فعـلص وجزم عىل رسول اهللا ،القائل

 ." بغري علمصًخرب الواحد ال يفيد العلم لكان شاهدا عىل رسول اهللا 
 : وأصـحابه تــدل عـىل األخــذ بخـرب اآلحــادص سـنة النبــي :الـدليل الرابــع

حياتـــه وبعـــد  يف صـــحابه وأصإن الـــسنة العمليـــة التـــي جـــرى عليهـــا النبـــي 
 يف ًوفاتـــه تــــدل أيـــضا داللــــة قاطعـــة عــــىل عـــدم التفريــــق بـــني حــــديث اآلحــــاد

ك يف  وأنــه حجــة قائمــة،العقيــدة واألحكــام ــإذن اهللا ،كــل ذلــ  وأنــا ذاكــر اآلن ب
 قـال اإلمـام البخـاري رمحـه ،بعض ما وقفت عليـه مـن األحاديـث الـصحيحة

 :)٨/١٣٢ - "صحيحه" يف اهللا تعاىل
األذان والـــــصالة  يف إجـــــازة خـــــرب الواحـــــد الـــــصدوق يف اء بـــــاب مـــــا جـــــ"

فلــوال نفــر مــن كــل فرقــة ﴿ : وقــول اهللا تعــاىل،والــصوم والفــرائض واألحكــام
 ولينـــذروا قـــومهم إذا رجعـــوا إلـــيهم لعلهـــم ،الـــدين يف مـــنهم طائفـــة ليتفقهـــوا

وإن طائفتــــــان مـــــــن ﴿ : ويـــــــسمى الرجــــــل طائفـــــــة لقولــــــه تعـــــــاىل﴾حيــــــذرون
 : وقولــه تعـــاىل،معنــى اآليــة يف  اقتتــل رجـــالن دخــال فلــو﴾املــؤمنني اقتتلــوا

ً أمـــراءه واحـــدا بعـــد ص وكيـــف بعـــث النبـــي )إن جـــاءكم فاســـق بنبـــأ فتبينـــوا(
 ." فإن سها أحد منهم رد إىل السنة ،واحد

ًثــم ســـاق اإلمـــام البخـــاري أحاديـــث مـــستدال هبــا عـــىل مـــا ذكـــر مـــن إجـــازة 
ً حجـــة فأســـوق بعـــضا  واملـــراد هبـــا جـــواز العمـــل والقـــول بأنـــه،خـــرب الواحـــد

 :منها



 
 

٧ 
 : عن مالك بن احلويرث قال:األول

ـــــا عنـــــده نحـــــوا مـــــن ،متقـــــاربون )١( ونحـــــن شـــــببهص أتينـــــا النبـــــي "  ً فأقمن
ً رحــيام رفيقــاص وكــان رســول اهللا ،عــرشين ليلــة  فلــام ظــن أنــا قــد اشــتهينا ،ً

 ارجعـــوا إىل : قـــال، فأخربنـــاه، أو قـــد اشـــتقنا ســـألنا عمـــن تركنـــا بعـــدنا،أهلنـــا
 ." وصلوا كام رأيتموين أصيل، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم،مأهليك

 ، كـل واحـد مـن هـؤالء الـشببة أن يعلـم كـل واحـد مـنهم أهلـهصفقد أمر 
  ،والتعليم يعم العقيدة

العموم فلو مل يكن خـرب اآلحـاد تقـوم بـه احلجـة  يف بل هي أول ما يدخل
 .مل يكن هلذا األمر معنى

  : عن أنس بن مالك:الثاين
 إبعــــث معنــــا رجــــال : فقــــالواصن أهــــل الــــيمن قــــدموا عــــىل رســــول اهللا أ

هـــذا أمـــني هـــذه «:فقـــال  فأخـــذ بيـــد أيب عبيـــدة: قـــال.يعلمنـــا الـــسنة واإلســـالم
 .ًورواه البخاري خمترصا) ٧/٢٩(أخرجه مسلم «األمة 

 ، فلـو مل تقـم احلجـة بخـرب الواحـد مل يبعـث إلـيهم أبـا عبيـدة وحـده:قلت  
 أو إىل بـــــالد منهـــــا ،نوبــــات خمتلفـــــة يف  إلـــــيهمصبعثـــــه  يف وكــــذلك يقـــــال

 ومعــاذ بــن ،متفرقــة غــريه مــن الــصحابة ريض اهللا عــنهم كعــيل بــن أيب طالــب
 ، وغريمهـــــا"الـــــصحيحني" يف  وأحـــــاديثهم، وأيب موســـــى األشـــــعري،جبـــــل

 يف وممــا ال ريــب فيــه أن هــؤالء كــانوا يعلمــون الــذين أرســلوا إلــيهم العقائــد
                                                

 ].منه[. مجع شاب)١(



 
 

٨ 
تكـن احلجـة قائمـة هبـم علـيهم مل يبعـثهم رسـول  فلـو مل ،مجلة ما يعلمـوهنم

 وهــــذا معنــــى قــــول ،ص ألنــــه عبــــث يتنــــزه عنــــه رســــول اهللا ،ً أفــــرداصاهللا 
 :)٤١٢ص ("الرسالة" يف اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل

 إال واحلجــة للمبعــوث إلــيهم وعلــيهم قائمــة ، ال يبعــث بــأمرهصوهــو " 
 عــــىل أن يبعــــث إلــــيهم ً، وقــــد كــــان قــــادراصبقبــــول خــــربه عــــن رســــول اهللا 

 ."ً فبعث واحدا يعرفونه بالصدق،ً أو يبعث إليهم عددا،فيشافههم
 : عن عبد اهللا بن عمر قال:الثالث

صـــالة الـــصبح إذ جـــاءهم آت، فقـــال إن رســـول اهللا  يف  بينـــا النـــاس بقبـــاء"
ـــزل عليـــه الليلـــة قـــرآن، وقـــد أمـــر أن يـــستقبل الكعبـــة فاســـتقبلوهاص  ، قـــد أن

ـــــــشاموكانـــــــت وجـــــــوههم إىل ـــــــة ، ال  رواه البخـــــــاري " فاســـــــتداروا إىل الكعب
 .ومسلم

نــسخ  يف فهــذا نــص عــىل أن الــصحابة ريض اهللا عــنهم قبلــوا خــرب الواحــد
 فرتكــوا ذلـــك ،ًمــا كــان مقطوعــا عنــدهم مــن وجــوب اســتقبال بيــت املقــدس

 فلـــوال أنـــه حجـــة عنـــدهم مـــا خـــالفوا بـــه املقطـــوع ،واســـتقبلوا الكعبـــة خلـــربه
 : قال ابن القيم.وىلعندهم من القبلة األ

 ." بل شكروا عىل ذلك ،صومل ينكر عليهم رسول اهللا "
ً إن نوفـــا البكــــايل : قلـــت البـــن عبـــاس: قـــال عـــن ســـعيد بـــن جبـــري:الرابـــع

 فقــــال ابــــن ،نــــي إرسائيــــلبيــــزعم أن موســــى صــــاحب اخلــــرض لــــيس موســــى 
 ثـــم ، خطبنــا رســول اهللا: أخـــربين أيب بــن كعــب قـــال، كــذب عــدو اهللا:عبــاس

 موســــى واخلــــرض بــــيشء يــــدل عــــىل أن موســــى عليــــه الــــسالم ذكــــر حــــديث



 
 

٩ 
ً والـــــشافعي هكـــــذا خمتـــــرصا ً، أخرجـــــه الـــــشيخان مطـــــوال.صـــــاحب اخلـــــرض

)٤٤٢/١٢١٩(:  
 : يثبت العقيدة بخرب الواحد:الشافعيوقال 

ــــاس مــــع فقهــــه وورعــــه ي" ثبــــت خــــرب أيب بــــن كعــــب عــــن رســــول فــــابن عب
 بـــن كعـــب عـــن  إذ حدثـــه أيب،ً حتـــى يكـــذب بـــه امـــرءا مـــن املـــسلمنيصاهللا

 إرسائيــــــل صــــــاحب بنــــــي بــــــام فيــــــه داللــــــة عــــــىل أن موســــــى صرســــــول اهللا 
 ."اخلرض
ــشافعي رمحــه اهللا دليــل عــىل أنــه ال يــرى :قلــت  وهــذا القــول مــن اإلمــام ال

 ألن كــون موســى ،االحتجــاج بخــرب اآلحــاد يف التفريــق بــني العقيــدة والعمــل
 وليـــست عليـــه الـــسالم هـــو صـــاحب اخلـــرض عليـــه الـــسالم هـــي مـــسألة علميـــة

ًحكـــام عمليـــا كـــام هـــو مبـــني ـــك أن اإلمـــام رمحـــه اهللا تعـــاىل عقـــد ،ً  ويؤيـــد ذل
ًفـــصال هامـــا  "تثبيـــت خـــرب الواحـــد يف احلجـــة" حتـــت عنـــوان "الرســـالة" يف ً

وهــي أدلـــة ) ٤٥٣-٤٠١ص(وســاق حتتــه أدلــة كثــرية مــن الكتــاب والــسنة، 
ـــــشمل بإطالقهـــــا وعمومهـــــا أن خـــــرب الواحـــــد حجـــــة، أو عامـــــة،مطلقـــــة  يف  ت

 : وختم هذا البحث بقوله،ً وكذلك كالمه عليها عام أيضا،ًعقيدة أيضاال
 ومل يـزل سـبيل ،ويف تثبيت خرب الواحد أحاديث يكفي بعـض هـذا منهـا"

 .لسبيل ا)١(سلفنا والقرون بعدهم إىل من شاهدنا هذه
 ." أهل العلم بالبلدانمنوكذلك حكى لنا عمن حكى لنا عنه 

                                                

 ].منه. [خرب مل يزل)١(



 
 

١٠ 
 .ًوهذا عام أيضا

 :)٤٥٧ص(وكذلك قوله 
 أمجـع املـسلمون :علـم اخلاصـة يف ولو جاز ألحد مـن النـاس أن يقـول"

ًقديام وحديثا عـىل تثبيـت خـرب الواحـد واإلنتهـاء إليـه بأنـه مل يعلـم مـن فقهـاء  ً
 مل أحفــــظ عــــن فقهــــاء : ولكـــن أقــــول،جــــاز يل املـــسلمني أحــــد إال وقــــد ثبتــــه

 ."تثبيت خرب الواحد يف املسلمني أهنم اختلفوا
  )٥٩-٥٣ص" (ة بنفسهاحلديث حج"
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 ظهـــرت عنـــد بعـــض علـــامء املـــسلمني منـــذ قـــرون طويلـــة فكـــرة خاطئـــة، 

ك هــو قــوهلم العقائــد  يف إن حــديث اآلحــاد لــيس بحجــة: ورأي خطــري، وذلــ
كام الـرشعية، وقـد أخـذ هبـذا الـرأي عـدد األح يف اإلسالمية، وإن كان حجة

ُمـــن علـــامء األصـــول املتـــأخرين، وتبنـــاه حـــديثا طائفـــة مـــن الكتـــاب والـــدعاة  ً
ًاملـسلمني، حتـى صـار عنـد بعـضهم أمـرا بـدهيا ال حيتمـل البحـث والنقـاش ًّ !

ًإنه ال جيوز أن تبنى عليـه عقيـدة أصـال، ومـن فعـل ذلـك : وغال بعضهم فقال ُ
 !!فهو فاسق وآثم

الــــرد عــــىل هــــذا الــــرأي الــــشاذ كثــــري مــــن علــــامء اإلســــالم  يف كتــــبوقــــد 
ًواحلديث قديام وحديثا، ومن أهـم الـردود مـا كتبـه العالمـة اإلمـام ابـن القـيم  ً

 واإلمـــام الكبـــري ابـــن حـــزم "الـــصواعق املرســـلة"كتابـــه  يف رمحـــه اهللا تعـــاىل
 ."أصول األحكام يف اإلحكام"كتابه القيم  يف رمحه اهللا تعاىل

  ).٣ص"(العقيدة يف األخذ حبديث اآلحادوجوب "
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ذهــــب بعــــضهم إىل أنــــه ال تثبــــت العقيــــدة إال بالــــدليل القطعــــي، باآليــــة أو 
ًاحلـــديث املتـــواتر تـــواترا حقيقيـــا، إن كـــان هـــذا الـــدليل ال حيتمـــل التأويـــل،  ً

ال  ق عليــه عنــد علــامء األصــول، وأن أحاديــث اآلحــادِفــُا اتوادعـى أن هــذا ممــ
 !)٢(، وأهنا ال تثبت هبا عقيدة)١(تفيد العلم
إن هذا القول وإن كنا نعلم أنه قد قـال بـه بعـض املتقـدمني مـن علـامء الكـالم، فإنـه : وأقول

 :منقوض من وجوه عديدة
ســـالمية الـــرشيعة اإل يف  أنـــه قـــول مبتـــدع حمـــدث، ال أصـــل لـــه:الوجـــه األول

الغـــــراء، وهـــــو غريـــــب عـــــن هـــــدي الكتـــــاب وتوجيهـــــات الـــــسنة، ومل يعرفـــــه 
السلف الصالح رضوان اهللا تعـاىل علـيهم، ومل ينقـل عـن أحـد مـنهم، بـل وال 

                                                
ً أنه يمكن أن يكون كذبا أو خطأ: ومعنى ذلك عندهم:قلت )١(  ].منه [!ً
 ولــو جــاء مــن عــدة ،د احلــديث الــصحيح أن املــراد بحــديث اآلحـا:ُوممـا ينبغــي أن ينتبــه لــه )٢(

  لكنهـا مل تبلـغ درجـة التــواتر؛ فمثـل هـذا احلـديث يـرده هـؤالء وال يقبلونــه،طـرق صـحيحة
ولالطــالع عــىل أهــم التعريفــات احلديثيــة املتعلقــة هبــذا املوضــوع ؛ راجــع ! العقيــدة يف 

 ].منه [»احلديث حجة بنفسه«مقدمة رسالتنا السابقة 



 
 

١٣ 
أن كــل أمــر : الــدين احلنيــف يف ومــن املعلــوم املقــرر! خطــر هلــم عــىل بــال

 .مبتدع من أمور الدين باطل مردود، ال جيوز قبوله بحال
ـــا ـــث :ينالوجـــه الث ـــضمن عقيـــدة تـــستلزم رد مئـــات األحادي ً أن هـــذا القـــول يت

العقيـــــدة، وهـــــذه  يف  ومل ملجـــــرد كوهنـــــاصالـــــصحيحة الثابتـــــة عـــــن النبـــــي 
هــي أن أحاديـث اآلحــاد ال تثبــت هبـا عقيــدة، وإذا كـان األمــر كــذلك : العقيـدة

عنـــد هـــؤالء املتكلمـــني وأتبـــاعهم، فـــنحن نخـــاطبهم بـــام يعتقدونـــه، فنقـــول 
 :هلم

دليل القـــاطع عـــىل صـــحة هـــذه العقيـــدة لـــديكم مـــن آيـــة أو حـــديث أيـــن الـــ
 ًقطعي الثبوت قطعي الداللة أيضا، بحيث إنه ال حيتمل التأويل؟: متواتر

 أن هـــذا القـــول خمـــالف جلميـــع أدلـــة الكتـــاب والـــسنة التـــي :الوجـــه الثالـــث
 يف ًنحـــتج نحـــن وإيــــاهم مجيعـــا هبــــا عـــىل وجـــوب األخــــذ بحـــديث اآلحــــاد

ـــك لعمومهـــا وشـــموهلا ملـــا جـــاء بـــه رســـول اهللاألحكـــام الـــرشعية  ص، وذل
 .ًعن ربه، سواء كان عقيدة أو حكام

ْ أن القـــول املـــذكور لـــيس فقـــط مل يقـــل بـــه الـــصحابة، بـــل هـــو :الوجـــه الرابـــع ُ َ
خمالف ملا كانوا عليه ريض اهللا عنهم، فإننا عـىل يقـني أهنـم كـانوا جيزمـون 

، ومل يقــل أحــد صبكــل مــا حيــدث بــه أحــدهم عــن حــديث عــن رســول اهللا
خــربك خــرب واحــد ال يفيــد العلــم حتــى : صمــنهم ملــن حدثــه عــن رســول اهللا

 .يتواتر
﴿:  قال اهللا تعـاىل:الوجه اخلامس

()وقـال)٦٧:املائدة ، :﴿



 
 

١٤ 
﴾)متفـق عليـه، وقـال ألصـحابه»بلغـوا عنـي«: ص نبـي، وقـال ال)٥٤:النور  
:  قــالوا»ُأنــتم تـسألون عنــي فـام أنــتم قـائلون؟«: اجلمـع األعظـم يــوم عرفـةيف 

 .نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، رواه مسلم
َّ الــذي تقــوم بــه احلجــة عــىل املبلــغ، وحيــصل بــه وهــ: ومعلــوم أن الــبالغ

م ولـم مل يقـع بـه التبليـغ الـذي تقـالعلم، فلو كان خرب الواحد ال حيصل بـه الع
بــه حجــة اهللا عــىل العبــد، فــإن احلجــة إنــام تقــوم بــام حيــصل بــه العلــم، وقــد 

ِّ يرســـل الواحـــد مـــن أصـــحابه يبلـــغ عنـــه، فتقـــوم احلجـــة صكـــان رســـول اهللا
ُعـــىل مـــن بلغـــه، وكـــذلك قامـــت حجتـــه علينـــا بـــام بلغنـــا العـــدول الثقـــات مـــن 

علـــم، مل تقـــم علينـــا بـــذلك حجـــة، وال أقوالـــه وأفعالـــه وســـنته، ولـــو مل يفـــد ال
عــىل مـــن بلغـــه واحــد أو اثنـــان أو ثالثـــة أو أربعــة أو دون عـــدد التـــواتر، وهـــذا 

 .من أبطل الباطل
ً كـان يبعـث أفـرادا مـن الـصحابة صً أننا نعلم يقينـا أن النبـي:الوجه السادس

ــــا  ــــا ومعــــاذا وأب ــــاس ديــــنهم، كــــام أرســــل علي ًإىل خمتلــــف الــــبالد ليعلمــــوا الن ً ِّ
ـــضا أن أهـــم يشء يف ســـى إىل الـــيمنمو ًنوبـــات خمتلفـــة، ونعلـــم يقينـــا أي  يف ً

الــدين إنــام هـــو العقيــدة، فهـــي أول يشء كــان أولئــك الرســـل يــدعون النـــاس 
ـــك تقـــدم عـــىل قـــوم أهـــل كتـــاب، «:  ملعـــاذص إليـــه، كـــام قـــال رســـول اهللا إن

فــادعهم إىل «:  ويف روايــة»فلــيكن أول مــا تــدعوهم إليــه عبــادة اهللا عــز وجــل
، فـــــإذا عرفــــــوا اهللا فـــــأخربهم أن اهللا فـــــرض علــــــيهم »ادة أن ال إلـــــه إال اهللاشـــــه

 .احلديث متفق عليه، واللفظ ملسلم....) مخس صلوات



 
 

١٥ 
 أن يــــبلغهم قبـــل كـــل يشء عقيــــدة التوحيـــد، وأن يعــــرفهم ص فقـــد أمـــره

باهللا عز وجل، وما جيب له وما ينزه عنه، فـإذا عرفـوه تعـاىل بلغهـم مـا فـرض 
 دليـل قـاطع عـىل أن العقيـدة تثبـت وًك ما فعله معاذ يقينـا، فهـاهللا عليهم، وذل

ك ملــا اكتفــى رســول  بخــرب الواحــد، وتقــوم بــه احلجــة عــىل النــاس، ولــوال ذلــ
 . بإرسال معاذ وحده وهذا بني ظاهر، واحلمد هللاصاهللا

 أن القـــول املـــذكور يـــستلزم تفـــاوت املـــسلمني فـــيام جيــــب :الوجـــه الـــسابع
ًاخلرب إليهم مجيعا، وهذا باطل أيضاعليهم اعتقاده، مع بلوغ  ً. 

ــــامن  يف ًباحلــــديث مطلقــــا إبطــــال األخــــذ -ًأيــــضا–ِ ومــــن لوازمــــه :الوجــــه الث
  مبـارشة، وهـذا كالـذي قبلـهصالعقيدة من بعد الـصحابة الـذين سـمعوه منـه

 .البطالن، بل أظهريف 
 يف  إذا كـــــان مـــــن الواجـــــب قبـــــول قـــــول املحـــــدث الواحـــــد:الوجـــــه التاســـــع

العقيـــدة، فكـــذلك جيـــب  يف متـــواتر، وهـــو يـــستلزم األخـــذ بـــهإنـــه : احلـــديث
 .األخذ بحديث كل حمدث ثقة، وإثبات العقيدة به، وال فرق

َوالتعليـل بـاحتامل أن يكـون وهـم أو نـيس أو كـذب َ ِ وإن –واقـع األمـر  يف َ
املخـــــتص الـــــذي قـــــال بتـــــواتر  يف  يقـــــال مثلــــه-كــــان ظـــــاهره الثقـــــة والعدالـــــة
ق كـل مـنهام فـيام أخـرب بـه، وإمـا أن ال ما أن يصدًاحلديث، وال فرق أيضا، فإ

 .والثاين باطل، فثبت األول، وهو املراد! يصدقا
 ولـــذلك -ًوإن كـــان اختياريـــا–مبـــدأ األمـــر  يف  أن التـــصديق:الوجـــه العـــارش
ُصـــدق أو ال تـــصدق: يقـــال لإلنـــسان ِّ، ولكـــن املـــصدق حـــني يثـــق بـــالراوي -ِّ



 
 

١٦ 
ــث إنــه   ال يمكنــه أن يكذبــه أو يــشكجيــد نفــسه مقــسورة عــىل تــصديقه، بحي

 .خربه، كام جيد ذلك كل واحد منا مع صديقه الذي يثق بهيف 
ِوحينئـــذ فتكليـــف املــــصدق بوجـــوب تـــصديق الــــراوي الـــذي يثـــق بــــه ِّ َ  يف ٍ

 ).تكليف ما ال يطاق: (األحكام دون العقيدة هو أشبه يشء بالقول بـ
ــق بــني العقيــدة واألحكــام الع:الوجــه احلــادي عــرش مليــة، وإجيــاب  أن التفري

ــام بنــي عــىل أســاس أن العقيــدة  يف األخــذ بحــديث اآلحــاد ك إن هــذه دون تلــ
ـــــدة، وكـــــال  ـــــة ال يقـــــرتن معهـــــا عقي ال يقـــــرتن معهـــــا عمـــــل، واألحكـــــام العملي

 !األمرين باطل
إن :  أن القـــــائلني هبـــــذه العقيـــــدة الباطلـــــة لـــــو قيـــــل هلـــــم:الوجـــــه الثـــــاين عـــــرش

ملـــا : ه مـــن املمكـــن أن يقـــالالعكـــس هـــو الـــصواب، ملـــا اســـتطاعوا رده، فإنـــ
حــدمها اآلخـر، فالعقيــدة يقــرتن معهــا أكـان كــل مــن العقيـدة والعمــل يتــضمن 

ًعمـل، والعمـل يقـرتن معــه عقيـدة عـىل مــا سـبق بيانـه آنفــا، ولكـن بيـنهام فرقــا  ً
ًواضحا من حيـث أن األول إنـام هـو متعلـق بـشخص املـؤمن، وال ارتبـاط لـه 

ط بــاملجتمع الــذي حييــا فيــه املــؤمن بــاملجتمع، بخــالف العمــل، فإنــه مــرتب
ًارتباطــا وثيقــا األصــل، وتــستباح األمــوال  يف  فيــه تــستحل الفــروج املحرمــة،ً

 .والنفوس، فاألمور العملية من هذه الوجهة أخطر من األمور االعتقادية
ً أن طـــرد قـــوهلم هبـــذه العقيـــدة، وتبنيهـــا دائـــام، يـــستلزم :الوجـــه الثالـــث عـــرش

ًاألحكـــام العمليـــة أيـــضا، وهـــذا باطـــل ال  يف ادتعطيـــل العمـــل بحـــديث اآلحـــ
 .ًيقولون هم أيضا به، وما لزم منه باطل فهو باطل



 
 

١٧ 
ـــك القـــول دعـــوى :الوجـــه الرابـــع عـــرش  أن دعـــوى اتفـــاق األصـــوليني عـــىل ذل

كتـــب األصـــول وغريهـــا،  يف باطلـــة، وجـــرأة زائـــدة، فـــإن االخـــتالف معـــروف
ك بعـ يف تــاب اليـوم إنــام قلـدُوبعـض الك ين الـذي ال يتثبتــون  املعــارصضذلــ

يام ينقلــون، وإال فكيــف يــصح االتفــاق املــذكور، وقــد نــص عــىل أن خــرب فــ
ــشافعي، وأصــحاب أيب حنيفــة، وداود : الواحــد يفيــد العلــم ك وال اإلمــام مالــ

، ونـص عليـه احلـسني بـن عـيل الكرابيـيس، )١(بن عيل وأصـحابه، كـابن حـزم
 !واحلارث بن أسد املحاسبي؟

ً جـدال أن االتفـاق املزعـوم صـحيح، ولكنـه لـيس  هـب:الوجه اخلـامس عـرش
 .عىل إطالقه عند األصوليني، بل هو مقيد بام إذا مل يكن هناك ما يشهد له

 عــــىل أن هــــذا االخــــتالف مــــسبوق بانعقــــاد اإلمجــــاع :الوجــــه الــــسادس عــــرش
ــث، وإثبــات صــفات الــرب تعــاىل  املعلــوم املتــيقن عــىل قبــول هــذه األحادي

 :قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل.  هباواألمور العلمية الغيبية
فهـذا ال يــشك فيــه مـن لــه خــربة بــاملنقول، فـإن الــصحابة هــم الــذين رووا "

هذه األحاديث، وتلقاها بعضهم عن بعـض بـالقبول، ومل ينكرهـا أحـد مـنهم 
عـــىل مـــن رواهـــا، ثـــم تلقاهـــا عـــنهم مجيـــع التـــابعني مـــن أوهلـــم إىل آخـــرهم، 

ل والتـــصديق هلــم، ومـــن مل يــسمعها مـــنهم ومــن ســـمعها مــنهم تلقاهـــا بــالقبو
تلقاهـــا عـــن التـــابعني كـــذلك، وكـــذلك تـــابع التـــابعني مـــع التـــابعني، هـــذا أمـــر 
يعلمـــــه رضورة أهـــــل احلـــــديث، كـــــام يعلمـــــون عدالـــــة الـــــصحابة وصـــــدقهم 

                                                
كتــــاب آخــــر مــــن كتــــب األصــــول ؛ فراجــــع  يف  ال جتــــدها،رية قويــــةواحــــتج لــــه بحجــــج كثــــ )١(

 ].منه)[١٣٨ – ١١٩ / ١( له »إحكام األحكام«



 
 

١٨ 
ـــــيهم  ـــــك عـــــن نب  كـــــنقلهم الوضـــــوء والغـــــسل مـــــن صوأمـــــانتهم ونقلهـــــم ذل

ن والتــــــشهد واجلمعــــــة ، وأعــــــداد الـــــصلوات وأوقاهتــــــا، ونقـــــل األذاةاجلنابـــــ
ـــث الـــصفات، فـــإن  والعيـــدين، فـــإن الـــذين نقلـــوا هـــذا هـــم الـــذين نقلـــوا أحادي

نقـل غريهـا ممــا  يف نقلهـا، جـاز علـيهم ذلـك يف جـاز علـيهم اخلطـأ والكـذب
 البتـــة، وهـــذا صٍذكرنـــاه، وحينئـــذ فـــال وثـــوق لنـــا بـــيشء نقـــل لنـــا عـــن نبينـــا 

ديـــن  يف مـــن القـــادحنيًانـــسالخ مـــن الـــدين والعلـــم والعقـــل، عـــىل أن كثـــريا 
فهـؤالء أعطـوا ): قـال(ال وثـوق لنـا بـيشء البتـة، : اإلسالم قد طردوه، وقـالوا

االنــسالخ مــن الـــسنة والــدين حقـــه، وطــردوا كفــرهم وخلعـــوا ربقــة اإلســـالم 
 .)١("رد احلديث يف هم، وتقسمت الفرق قوهلم هذاقمن أعنا

ا بـني مـستقل ثم ذكر أكثر من عرش طوائف وما أنكـروه مـن الـسنة، وهـم مـ
ـــث األحكـــام وأحاديـــث  ـــك، ومـــستكثر، ومـــنهم املفرقـــون بـــني أحادي مـــن ذل
الــصفات، فلرياجــع متــام كالمــه مــن شــاء، فإنــه نفــيس، ولــوال خــشية اإلطالــة 

 .لنقلته برمته
فثبت مما تقدم أن خرب اآلحاد الـذي تلقتـه األمـة بـالقبول يفيـد العلـم، فـإذا 

ـــــه، وال اعتـــــد ـــــك مـــــن  يف اد بمـــــن خـــــالفكـــــان كـــــذلك، فالعقيـــــدة تثبـــــت ب ذل
املتكلمـــــني، ملخـــــالفتهم أدلـــــة الكتـــــاب والـــــسنة، وإمجـــــاع الـــــصحابة ومـــــن 

 .بعدهم من األئمة
ـــث اآلحـــاد ال تفيـــد العلـــم، واليقـــني، : الوجـــه الـــسابع عـــرش ثـــم هـــب أن أحادي

 .ًفهي تفيد الظن الغالب قطعا باتفاقهم
                                                

 ].منه[)٤٣٤-٢/٤٣٣(» الصواعق« )١(



 
 

١٩ 
طعيـة أمـر نـسبي،  أن كـون الـدليل مـن األمـور الظنيـة أو الق:الوجه الثـامن عـرش

ِخيتلف باختالف املدرك املستدل، ليس هو صفة  .نفسه يف ِ
العقيــدة  يف االقتــصار:  هــذا القــول الباطــلمزا إن مــن لــو:الوجــه التاســع عــرش

القرآن وحده، وفصل احلديث عنـه، وعـدم االعتـداد بـام فيـه  يف عىل ما جاء
، يعرفــــون بـــــ ًمــــن العقائــــد واألمــــور الغيبيــــة، وفقــــا لطائفــــة مــــن النــــاس اليــــوم

ً ألهنــــم ال يــــدينون باحلــــديث إطالقــــا إال مــــا وافــــق القــــرآن منــــه، "القــــرآنيني"
، وزكــاهتم غــري زكاتنــا، وكــل عبــادهتم غــري )١(ولــذلك فــصالهتم غــري صــالتنا

ـــك يـــساوي طبعـــا أهنـــم غـــري  ًعبادتنـــا، وبالتـــايل فعقائـــدهم غـــري عقائـــدنا، وذل
أال «: بقولــه فــيام صــح عنــه ص  أشــار إلــيهم رســول اهللامــسلمني، فهــؤالء الــذين 

: إين أوتيت الكتاب ومثلـه معـه، أال يوشـك رجـل شـبعان عـىل أريكتـه يقـول
عليكم هبذا القرآن، فام وجـدتم فيـه مـن حـالل فـأحلوه، ومـا وجـدتم فيـه مـن 
حــــرام فحرمــــوه، أال ال حيــــل لكــــم احلــــامر األهــــيل، وال كــــل ذي نــــاب مــــن 

 صــــاحبها، ومــــن نــــزل بقــــوم ُالــــسبع، وال لقطــــة معاهــــد، إال أن يــــستغني عنهــــا
ُفعلـــيهم أن يقـــروه، فـــإن مل يقـــروه فلـــه أن يعقـــبهم بمثـــل قـــراه رواه أبـــو داود » ِ

)٢/٥٠٥.( 
ــضالل: أقــول ــشاركون هــؤالء ال  يف إن الــذين يتبنــون هــذا القــول الباطــل ي

–قسم كبري مـن ضـالهلم، وهـو االكتفـاء بـالقرآن فـيام يتعلـق بالعقيـدة، وهـذا 
أنـــه خيـــالف قـــوهلم املـــشار إليـــه؛ ألهنـــم يثبتـــون وإن كـــان ألول وهلـــة يبـــدو 

                                                
ّ فصىل صالة ال يدل عليهـا حتـى القـرآن نفـسه ؛ ،ولقد طلبت من أحدهم أن يرينا صالهتم)١(

 ].منه!![ عن السنة ًألهنا مركبة من أدعية وأذكار ال أصل هلا فيه ؛ فضال



 
 

٢٠ 
اللفــــظ ال  يف احلقيقــــة ال خيالفــــه إال يف ، فإنــــه-العقيــــدة باحلــــديث املتــــواتر

 .املعنى
ك نظــري بالنــسبة إلــيهم غــري عمــيل، وإال فليــدلنا هــؤالء : والتحقيــق أن ذلــ

ًالـــذين يتبنـــون هـــذا القـــول عـــىل عقيـــدة واحـــدة يعتقـــدوهنا بنـــاء عـــىل حـــديث 
ًفــــإين شخــــصيا ال أظــــن أن أحــــدا مــــن علــــامء الكــــالم يثبــــت عقيــــدة متــــواتر،  ً

 بحديث متواتر؛ ألهنم من أجهل النـاس باألحاديـث وطرقهـا، وأزهـد النـاس
االشــتغال هبـــا وتطلبهــا، كـــام ســبق بيانـــه، ولــذلك نـــراهم حيكمــون عـــىل يف 

كثــــري مــــن األحاديــــث بأهنــــا أخبــــار آحــــاد، وهــــي عنــــد أهــــل العلــــم باحلــــديث 
 !متواترة

باختصار شديد، ومن أراد التوسع فلرياجع الرسـالة املـشار          ) ٤٥-٧ص" (ب األخذ حبديث اآلحاد   وجو"

  .إليها



 
 

٢١ 

 
 

الوقــــت  يف  يقولـــون،إن القـــائلني بـــأن حـــديث اآلحـــاد ال تثبــــت بـــه عقيـــدة
 وهــم هبـذا قــد فرقـوا بــني ،نفـسه بــأن األحكـام الــرشعية ثبتـت بحــديث اآلحـاد

النــــصوص املتقدمــــة مــــن  يف  فهــــل جتــــد هــــذا التفريــــق،العقائــــد واألحكــــام
ــــف كــــال، كــــال،الكتــــاب والــــسنة ــــشمل ، وأل  بــــل هــــي بعمومهــــا وإطالقاهتــــا ت
 ألهنـــا بـــال شــك ممـــا يـــشمله قولـــه ، فيهـــاص وتوجـــب اتباعــه ،ًالعقائــد أيـــضا

﴿آيـة  يف )ًأمـرا(
 ﴾ والنهــي عــن صوهكــذا أمــره تعــاىل بإطاعــة نبيــه 

ه عــــىل املــــؤمنني الــــذين يقولــــون  وثنــــاؤ– والتحــــذير مــــن خمالفتــــه ،عــــصيانه
 كـل ذاك يـدل عـىل ، سـمعنا وأطعنـا:لتحـاكم إىل اهللا ورسـولهعندما يـدعون ل

﴿ : وقولــه تعــاىل.مالعقائــد واألحكـــا يف صوجــوب طاعتــه واتباعـــه 
 ﴾ ــشمول كــام هــو "مــا"فــإن  مــن ألفــاظ العمــوم وال

 يف  وأنـت لـو سـألت هـؤالء القـائلني بوجـوب األخـذ بحـديث اآلحــاد.معلـوم
 الحتجـــوا هبــذه اآليــات الــسابقة وغريهــا ممـــا مل ،األحكــام عــن الــدليل عليــه

ــشافعي رمحــ،ًنــذكره اختــصارا كتابــه  يف ه اهللا تعــاىل وقــد اســتوعبها اإلمــام ال
 فــام الــذي محلهــم عــىل اســتثناء العقيــدة مــن ، فلرياجعهــا مــن شــاء"الرســالة"

 إن ختصيـصها باألحكـام ؟عمـوم اآليـات يف وجوب األخذ هبا وهي داخلـة



 
 

٢٢ 
 ومــا لـــزم منــه باطـــل ، وذلـــك باطــل،دون العقائــد ختــصيص بـــدون خمــصص

 .فهو باطل
  شبهة وجواهبا-

وهــــي أن حــــديث ! ت لــــدهيم عقيــــدة لقــــد عرضــــت هلــــم شــــبهة ثــــم صــــار
 والظـــن الـــراجح ،ً ويعنـــون بـــه الظـــن الـــراجح طبعـــا،اآلحـــاد ال يفيـــد إال الظـــن

األخبـار  يف  وال جيـوز األخـذ بـه عنـدهم،ًاألحكـام اتفاقـا يف جيب العمل به
 ونحـــن لـــو ســـلمنا هلـــم ، وهـــي املـــراد بالعقيـــدة، واملـــسائل العلميـــة،الغيبيـــة

 فإنــــا ، عــــىل إطالقــــه"د ال يفيــــد إال الظــــنإن حــــديث اآلحــــا" :جــــدال بقــــوهلم
 ومـــا الـــدليل عـــىل أنـــه ال جيـــوز األخـــذ ، مـــن أيـــن لكـــم هـــذا التفريـــق:نـــسأهلم

 ! ؟العقيدة يف بحديث اآلحاد
 يف لقـــــد رأينـــــا بعـــــض املعـــــارصين يـــــستدلون عـــــىل ذلـــــك بقولـــــه تعـــــاىل

﴿ : وبقولـه سـبحانه﴾﴿ :املـرشكني
﴾، ونحو ذلك من اآليـات التـي يـذم اهللا تعـاىل فيهـا 

  وفــات هــؤالء املــستدلني أن الظــن املــذكور.املــرشكني عــىل اتبــاعهم الظــن
 ،هــــذه اآليــــات لــــيس املــــراد بــــه الظــــن الغالــــب الــــذي يفيــــده خــــرب اآلحــــاديف 

ــشك الــذي هــو اخلــرص ؛ فقــد جــا،ًوالواجــب األخــذ بــه اتفاقــا ــام هــو ال  ء وإن
 الـــشك يعـــرض : الظــن" : وغريهـــا مــن كتـــب اللغـــة"اللـــسان" و"النهايــة"يف 
 ."اليشء فتحققه وحتكم عليه  يف لك



 
 

٢٣ 
 وممـــا يؤيـــد ذلـــك ،فهـــذا هـــو الظـــن الـــذي نعـــاه اهللا تعـــاىل عـــىل املـــرشكني

فجعـل الظـن ﴾ ﴿ :قوله تعاىل فـيهم
 .تخمنيهو اخلرص الذي هو جمرد احلزر وال

هـذه اآليـات هـو الظـن الغالـب  يف ولو كان الظـن املنعـي عـىل املـرشكني
ك املــستدلون ــضا يف  مل جيــز األخــذ بــه،كــام زعــم أولئــ  وذلــك ،ًاألحكــام أي

 :لسببني اثنني
ً أن اهللا أنكـــــره علـــــيهم إنكـــــارا مطلقـــــا:األول  ومل خيـــــصه بالعقيـــــدة دون ،ً
  .األحكام

ت أن الظـــن الـــذي أنكـــره عـــىل بعـــض اآليـــا يف  أنـــه تعـــاىل رصح:واآلخـــر
ــــشمل القــــول بــــه ــــضا يف املــــرشكني ي  فاســــمع إىل قولــــه تعــــاىل ،ًاألحكــــام أي

﴾ ﴿ :ذلك يف الرصيح
 كــذلك كــذب الــذين مــن "وهــذا حكــم" وال حرمنــا مــن يشء "فهــذه عقيــدة"

 إن تتبعــون ؟ فتخرجــوه لنــا هــل عنــدكم مــن علـم:قـبلهم حتــى ذاقــوا بأســنا قـل
قــل إنــام حــرم ﴿ : ويفــرسها قولــه تعــاىل،﴾ وإن أنــتم إال خترصــون،إال الظــن

 وأن ، واإلثــــم والبغــــي بغــــري احلــــق،ريب الفــــواحش مــــا ظهــــر منهــــا ومــــا بطــــن
 ﴾ وأن تقولـــوا عـــىل اهللا مـــا ال تعلمـــون،ًتـــرشكوا بـــاهللا مـــا مل ينـــزل بـــه ســـلطانا

غـــوي لاألخـــذ بـــه إنـــام هـــو الظـــن الفثبـــت ممـــا تقـــدم أن الظـــن الـــذي ال جيـــوز 
 يف  وأنــه حيــرم احلكــم بــه، والقــول بغــري علــم،املــرادف للخــرص والتخمــني
 .العقائد وال فرق يف األحكام كام حيرم األخذ به



 
 

٢٤ 
 إن كـــــل اآليـــــات :وإذ كـــــان األمـــــر كـــــذلك فقـــــد ســـــلم لنـــــا القـــــول املتقـــــدم

 يف واألحاديـــــث املتقدمــــــة الدالـــــة عــــــىل وجـــــوب األخــــــذ بحـــــديث اآلحــــــاد
العقائــد  يف ً تــدل أيــضا بعمومهــا وشــموهلا عــىل وجــوب األخــذ بــه،حكـاماأل

ـــضا وجـــوب األخـــذ فيهـــا  يف  واحلـــق أن التفريـــق بـــني العقيـــدة واألحكـــام،ًأي
اإلســالم، ال يعرفهـــا الــسلف الـــصالح وال  يف بحــديث اآلحــاد فلـــسفة دخيلــة

 .كل العرص احلارض يف األئمة األربعة الذين يقلدهم مجاهري املسلمني
 :عىل الوهم واخليال) عدم األخذ بحديث اآلحاد(بناؤهم عقيدة  -

وإن مـــن أعجـــب مـــا يـــسمعه املـــسلم العاقـــل اليـــوم هـــو هـــذه الكلمـــة التـــي 
يرددهــــا كثــــري مــــن اخلطبــــاء والكتــــاب كلــــام ضــــعف إيامهنــــم عــــن التــــصديق 

ً حتــى ولــو كــان متــواترا عنــد أهــل العلــم باحلــديث كحــديث نــزول ،بحــديث
 حــــديث " : فــــإهنم يتــــسرتون بقــــوهلم،آخــــر الزمــــان  يفعيــــسى عليــــه الــــسالم

ــــه عقيــــدة   وموضــــع العجــــب أن قــــوهلم هــــذا هــــو نفــــسه ،"اآلحــــاد ال تثبــــت ب
 وبنـــاء عـــىل ،هـــذه املـــسألة يف  كـــام قلـــت مـــرة لـــبعض مـــن نـــاظرهتم،عقيـــدة
ـــأتوا بالـــدليل القـــاطع عـــىل صـــحة هـــذا القـــول،ذلـــك  وإال فهـــم ، فعلـــيهم أن ي

 ،هنم ال دليـــل هلـــم إال جمـــرد الـــدعوى وهيهـــات هيهـــات فـــإ،متناقـــضون فيـــه
 لقـــد : وبعبـــارة أخـــرى؟العقيـــدة يف األحكـــام فكيـــف يف ومثـــل ذلـــك مـــردود

 فوقعــوا فــيام هــو أســوأ منــه وهــو ،العقيــدة يف فــروا مــن القــول بــالظن الــراجح
ك إال  ! " فــاعتربوا يــا أوىل األبــصار " ،قــوهلم بــالظن املرجــوح فيهــا ومــا ذلــ

 ،هتـــــداء بنورمهـــــا مبـــــارشة واال،اب والـــــسنةبــــسبب البعـــــد عـــــن التفقـــــه بالكتــــ
 .واالنشغال عنه بآراء الرجال

  )٥٣-٤٩ص" (وجوب األخذ حبديث اآلحاد"



 
 

٢٥ 

 


 
 

] القــــول بــــأن خــــرب اآلحــــاد ال يفيــــد إال الظــــن الــــراجح[لــــم أن ينبغـــي أن يع
 والـذي هيمنـا ،موضـعه يف  بـل فيـه تفـصيل مـذكور،ًليس مـسلام عـىل إطالقـه

 مــن ،كثــري مــن األحيــان يف ذكــره اآلن هــو أن خــرب اآلحــاد يفيــد العلــم واليقــني
ــــالقبول ــــث التــــي تلقتهــــا األمــــة ب  ومنهــــا مــــا أخرجــــه البخــــاري ،ذلــــك األحادي

 والعلــم ،صــحيحيهام ممــا مل ينتقــد علــيهام فإنــه مقطــوع بــصحته  يفومــسلم
علـوم "كتابـه  يف  كام جزم بـه اإلمـام ابـن الـصالح،اليقيني النظري حاصل به

 ومـن قبلـه "خمتـرصه" يف ونرصه احلافظ بن كثري) ٢٩-٢٨ص ("احلديث
خمتــــرص " يف  وتبعــــه العالمــــة ابــــن قــــيم اجلوزيــــة،شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة

إنـــام «: منهـــا حـــديث عمـــر، ومثـــل لـــه بعـــدة أحاديـــث،)٢/٣٨٣ ("الـــصواعق
إذا جلـــس بـــني شــعبها األربـــع ثـــم جهـــدها فقـــد »:وحـــديث«األعــامل بالنيـــات 

  صـــالة الفطـــرصفـــرض رســـول اهللا »:، وحـــديث ابـــن عمـــر»وجـــب الغـــسل 
 قــال ابـــن ،وأمثـــال ذلــك«رمــضان عــىل الــصغري والكبـــري والــذكر واألنثــىيف 

  :)٢/٣٧٣(القيم 



 
 

٢٦ 
 فهـذا يفيـد العلـم اليقينـي عنـد مجـاهري أمـة :إلسالم ابن تيميـة قال شيخ ا"

ك  يف  فلــم يكــن بيــنهم، أمــا الــسلف، مــن األولــني واآلخــرينصحممــد  ــ ذل
ـــــار مـــــن أصـــــحاب األئمـــــة ،نـــــزاع  وأمـــــا اخللـــــف فهـــــذا مـــــذهب الفقهـــــاء الكب

 ،كتـب احلنفيـة واملالكيـة والـشافعية واحلنبليـة يف  واملسألة منقولة،األربعة
 والــــشيخ أيب حامــــد وأيب ، وأيب بكــــر الــــرازي مــــن احلنفيــــةمثــــل الرسخــــيس

 وابـــن خـــويز منـــداد وغـــريه مـــن ،الطيـــب والـــشيخ أيب إســـحاق مـــن الـــشافعية
ـــــــن أيب موســـــــى وأيب اخلطـــــــاب ،املالكيـــــــة  ومثـــــــل القـــــــايض أيب يعـــــــىل واب

 ومثــــل أيب إســــحاق اإلســــفرائيني وابــــن فــــورك وأيب ،وغــــريهم مــــن احلنبليــــة
 ، وذكــــره ابـــن الـــصالح وصـــححه واختــــاره،إســـحاق النظـــام مـــن املتكلمـــني

 وإنـــام قالـــه بموجـــب احلجـــة ،ولكنـــه مل يعلـــم كثـــرة القـــائلني بـــه ليتقـــوى هبـــم
 ،الـــصحيحة وظـــن مـــن اعـــرتض عليـــه مـــن املـــشايخ الـــذين هلـــم علـــم وديـــن

 أن هــذا الـذي قالـه أبــو عمـرو بـن الــصالح :ولـيس هلـم هبـذا البــاب خـربة تامـة
هـــذه املـــسائل إىل مـــا  يف م يرجعــونوعـــذرهم أهنـــ! انفــرد بـــه عـــن اجلمهــور 

 وإن ارتفعـــوا درجـــة صـــعدوا إىل الـــسيف ،جيدونـــه مـــن كـــالم ابـــن احلاجـــب
ــــــب،اآلمــــــدي  فــــــإن عــــــال ســــــندهم صــــــعدوا إىل الغــــــزايل ، وإىل ابــــــن اخلطي

ــشيخ ):قــال( .واجلــويني والبــاقالين  ومجيــع أهــل احلــديث عــىل مــا ذكــره ال
ًمـــة للخـــرب تـــصديقا  أن تلقـــي األ: واحلجـــة عـــىل قـــول اجلمهـــور،أبـــو عمـــرو

 كـام لـو اجتمعـت عـىل ، إمجاع مـنهم واألمـة ال جتتمـع عـىل ضـاللة،ًوعمال
 فإهنـــا ال ، أو عـــىل موجـــب قيـــاس، أو مطلـــق أو اســـم حقيقـــة،موجـــب عمـــوم

ــؤمن عليــه  جتتمــع عــىل خطــأ وإن كــان الواحــد مــنهم لــو جــرد النظــر إليــه مل ي
رب التـــواتر جيـــوز  كـــام أن خـــ، فـــإن العـــصمة تثبـــت بالنـــسبة إالمجاعيـــة،اخلطـــأ



 
 

٢٧ 
 وال جيــوز عــىل ،اخلطــأ والكــذب عــىل واحــد واحــد مــن املخــربين بمفــرده

  واآلحــاد:)قـال( ،روايتهـا ورأهيـا يف  واألمـة معـصومة مـن اخلطــأ،املجمـوع
 وإذا ،ً فــإذا قويــت صــارت علومــا،ًهــذا البــاب قــد تكــون ظنونــا بــرشوطهايف 

 :)قال (.ًوضعت صارت أوهاما وخياالت فاسدة
مجهـــور أحاديـــث البخـــاري ومـــسلم مــن هـــذا البـــاب كـــام ذكـــره واعلــم أن 

 ، ومـــن قبلـــه العلـــامء كاحلـــافظ أيب طـــاهر الـــسلفي وغـــريه،الـــشيخ أبـــو عمـــرو
 ،فإن ما تلقاه أهل احلديث وعلـامؤه بـالقبول والتـصديق فهـو حمـصل للعلـم

 فـــــإن ، وال عـــــربة بمـــــن عـــــداهم مـــــن املتكلمـــــني واألصـــــوليني،مفيـــــد لليقـــــني
اع عــىل كــل أمــر مــن األمــور الدينيــة بأهــل العلــم بــه دون اإلمجــ يف اإلعتبــار
 ،اإلمجــاع عــىل األحكــام الــرشعية إال العلــامء هبــا يف  كــام مل يعتــرب،غــريهم

اإلمجـــــاع عـــــىل  يف  وكـــــذلك ال يعتـــــرب،دون املتكلمـــــني والنحـــــاة واألطبـــــاء
 وهــم ،صـدق احلــديث وعــدم صـدقه إال أهــل العلــم باحلـديث وطرقــه وعللــه

 ، الـــــضابطون ألقوالــــه وأفعالـــــه،عــــاملون بـــــأحوال نبــــيهم ال،علــــامء احلـــــديث
 فكـــام أن العلـــم ،املعتنـــون هبـــا أشـــد مـــن عنايـــة املقلـــدين ألقـــوال متبـــوعيهم

ً فيتــواتر عنــد اخلاصــة مــا ال يكــون معلومــا ،بــالتواتر ينقــسم إىل عــام وخــاص
 ، فأهـل احلـديث لـشدة عنـايتهم بـسنة نبـيهم،ً فضال أن يتواتر عندهم،لغريهم

ك علــام ال يــشكون فيــه وضــبطهم أل ــ ًقوالــه وأفعالــه وأحوالــه يعلمــون مــن ذل
 ."مما ال شعور لغريهم به البتة 

 :إفادة العلم يف  فساد قياس اخلرب الرشعي عىل األخبار األخرى-
 :)٢/٣٦٨(قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 



 
 

٢٨ 
 وإنـام أتــى منكــر إفــادة خـرب الواحــد العلــم مــن جهـة القيــاس الفاســد فإنــه "

 أو بـــصفة مـــن صـــفات ، بـــرشع عـــام لألمـــةصاملخـــرب عـــن رســـول اهللا قـــاس 
ــشاهد عــىل قــضية معينــة فــإن !   ويــا بعــد مــا بيــنهام ،الــرب تعــاىل عــىل خــرب ال

 ومل يظهــر مــا ،ً لــو قــدر أنــه كــذب عمــدا أو خطــأصاملخــرب عــن رســول اهللا 
ـــك إضـــالل اخللـــق اخلـــرب الـــذي  يف  إذ الكـــالم،يـــدل عـــىل كذبـــه لـــزم مـــن ذل

 ، وأثبتـــت بــه صـــفات الـــرب وأفعالـــه، وعملــت بموجبـــه، بـــالقبولتلقتــه األمـــة
 ،نفــــس األمــــر يف ًفــــإن مــــا جيــــب قبولــــه رشعــــا مــــن األخبــــار ال يكــــون بــــاطال

كــــل دليــــل جيــــب  يف الســــيام إذا قبلتــــه األمــــة كلهــــم وهكــــذا جيــــب أن يقــــال
 هـــذا ،نفـــس األمـــر يف ً فيكـــون مدلولـــه ثابتـــا،ً ال يكـــون إال حقـــا،ًاتباعـــه رشعـــا

 بخـــالف الـــشهادة ،بـــه عـــن رشع الـــرب تعـــاىل وأســـامئه وصـــفاتهفـــيام خيـــرب 
نفــس  يف ً فهــذه قــد ال يكــون مقتــضاها ثابتــا،املعينــة عــىل مــشهود عليــه معــني

 .األمر
ورس املـــــسألة أنـــــه ال جيـــــوز أن يكـــــون اخلـــــرب الـــــذي تعبـــــد اهللا بـــــه األمـــــة 

ًإثبـــات أســـامئه وصـــفاته كـــذبا  يف صوتعـــرف بـــه إلـــيهم عـــىل لـــسان رســـوله 
 وحجـج اهللا ال تكـون ، فإنه من حجـج اهللا عـىل عبـاده،نفس األمريف  ًوباطال

 وال جيـوز أن تتكافـأ أدلـة ،نفـس األمـر يف ً بـل ال تكـون إال حقـا،ًكذبا وباطال
ً وال جيـوز أن يكـون الكـذب عـىل اهللا ورشعـه ودينـه مــشتبها ،احلـق والباطـل

هــذا عــن  بحيــث ال يتميــز ، وتعبــد بــه خلقــه،بــالوحي الــذي أنزلــه عــىل رســوله
 ، ووحـي الــشيطان، والـصدق والكــذب، فــإن الفـرق بــني احلـق والباطــل،هـذا

ــشبه أحــدمها بــاآلخر،ووحــي امللــك عــن اهللا  أال وقــد جعــل ، أظهــر مــن أن ي



 
 

٢٩ 
 وألـبس الباطــل ،ًاهللا عـىل احلـق نــورا كنـور الــشمس يظهـر للبـصائر املــستنرية

 .ظلمة كظلمة الليل
 كـــام يـــشتبه ، أعمـــى البـــرصولـــيس بمـــستنكر أن يـــشتبه الليـــل بالنهـــار عـــىل

 تلـق "(!) قـضيته  يف  قـال معـاذ بـن جبـل،احلق بالباطل عـىل أعمـى البـصرية
 ، ولكــــن ملــــا أظلمــــت القلــــوب"ً فــــإن عــــىل احلــــق نــــورا ، قالــــهممــــناحلــــق 

 وازدادت الظلمـــة ،صوعميـــت البـــصائر بـــاإلعراض عـــام جـــاء بـــه الرســـول 
 فجــوزت عــىل أحاديثــه ،باكتفائهــا بــآراء الرجــال التــبس عليهــا احلــق بالباطــل

 وجـوزت ،ً الصحيحة التي رواهـا أعـدل األمـة وأصـدقها أن تكـون كـذباص
عــىل األحاديــث الباطلــة املكذوبــة املختلقــة التــي توافــق أهواءهــا أن تكــون 

 ! ًصدقا فاحتجت هبا 
  :)٢/٣٧٩(قال 

وإنـــام املتكلمـــون أهـــل ظلـــم وجهـــل، يقيـــسون خـــرب الـــصديق والفـــاروق 
 ،آحـاد النـاس، مــع ظهـور الفـرق املبـني بـني املخــربينوأيب بـن كعـب بأخبـار 

فمـــن أظلـــم ممـــن ســـوى بـــني خـــرب الواحـــد مـــن الـــصحابة وخـــرب الواحـــد مـــن 
العلـم والـدين  يف  وهـذا بمنزلـة مـن سـوى بيـنهم؟عدم إفـادة العلـم يف الناس

  .والفضل
 :)٢/٣٧٩(قال 

 :هو جهلهم بالسنة) عدم إفادة حديث اآلحاد العلم( سبب ادعائهم - 
 فهـــــــم ، وأحاديثـــــــه الــــــصحيحة ال تفيـــــــد العلــــــمص أخبــــــاره :فــــــإذا قـــــــالوا

 فهــــم صــــادقون فــــيام ،خمـــربون عــــن أنفــــسهم أهنـــم مل يــــستفيدوا منهــــا العلـــم



 
 

٣٠ 
إخبــــارهم أهنــــا ال تفيــــد العلــــم ألهــــل  يف  كــــاذبون،خيــــربون بــــه عــــن أنفــــسهم

إذ مل حيـــــصل هلـــــم مـــــن الطـــــرق التـــــي ) ٢/٤٣٢وقـــــال  (.احلـــــديث والـــــسنة
 مل نــستفد هبـا العلــم مل : فقـوهلم،أهــل الـسنة مــا حـصل هلــماسـتفاد هبــا العلـم 

 بمنزلـة االسـتدالل عـىل أن الواجـد )وهـذا( ،يلزم منه النفـي العـام عـىل ذلـك
ًفهـو كمـن جيـد مـن نفـسه وجعـا !  وال عـامل بـه ،لليشء العامل به غري واجد له

ًأو لذة أو حبا أو بغضا مل  فينتصب لـه مـن يـستدل عـىل أنـه غـري وجـع وال متـأ،ً
ــــشبه التــــي غايتهــــا أين مل أجــــد مــــا ،وال حمــــب وال مــــبغض  ويكثــــر لــــه مــــن ال

  ،وهذا عني الباطل! ً ولو كان حقا الشرتكت أنا وأنت فيه ،وجدته
 :وما أحسن ما قيل

ِذق اهلوى فإن استطعت املالم مل     ُأقول لالئم املهدى مالمته ُ 
 ،عليـــه واحــرص ص ارصف عنايتـــك إىل مــا جــاء بـــه الرســول :فيقــال لــه

ــــزم(، ووتتبعــــه وامجعــــه  وأعــــرض عــــام ، معرفــــة أحــــوال نقلتــــه وســــريهتم)ال
ك،ســواه  بــل احــرص عليــه حــرص أتبــاع ، وهنايــة قــصدك، واجعلــه غايــة طلبــ

 بحيـث حــصل هلـم العلـم الــرضوري ،املـذاهب عـىل معرفـة مــذاهب أئمـتهم
 وحينئـذ ، ولو أنكـر ذلـك علـيهم منكـر لـسخروا منـه،بأهنا مذاهبهم وأقواهلم

ك ، العلـم أو ال تفيــدهص هــل تفيـد أخبــار رســول اهللا :تعلـم  فأمـا مــع إعراضــ
ً ال تفيــــدك أيــــضا ظنــــا : ولــــو قلــــت،ً وعــــن طلبهــــا فهــــي ال تفيــــدك علــــام،عنهــــا ً

 ."!  ًلكنت خمربا بحصتك ونصيبك منها 
  )٦٨-٦٢ص" (حديث اآلحاد حجة بنفسه"



 
 

٣١ 

 
 
العقائـــد اإلســـالمية التـــي تلقاهـــا اخللـــف عـــن الـــسلف، مـــن ] هـــذه مجلـــة[

 :وجاءت األحاديث متضافرة متوافرة شاهدة عليها
ـــــاء الـــــذين مل يـــــذكروا -١ ـــــه الـــــسالم، وغـــــريه مـــــن األنبي ـــــوة آدم علي  يف ُنب

 .القرآن
 . عىل مجيع األنبياء والرسلصأفضلية نبينا حممد  -٢

 .املحرش يف  العظمىص شفاعته  -٣

 .هل الكبائر من أمته ألصشفاعته  -٤

 كلهـــا مــــا عـــدا القـــرآن، ومنهــــا معجـــزة انـــشقاق القمــــر، صمعجزاتـــه  -٥
القــرآن تأولوهــا بــام ينــايف األحاديــث الــصحيحة  يف فإهنــا مــع ذكرهــا

 .صاملرصحة بانشقاق القمر معجزة لرسول اهللا 

 . البدنية وبعض شامئله اخللقيةصصفاته  -٦

الئكــة، واجلـــن األحاديــث التــي تتحــدث عــن بـــدء اخللــق وصــفة امل -٧
 .)١(واجلنة والنار، وأهنام خملوقتان، وأن احلجر األسود من اجلنة

                                                
 .بأنه حجر طبيعي من أحجار مكة) ١١٣( وقد رصح الشيخ حممود شلتوت ص )١(



 
 

٣٢ 
اخلــــصائص «كتــــاب  يف  التــــي مجعهــــا الــــسيوطيصخــــصوصياته  -٨

مثـــل دخـــول اجلنـــة، ورؤيـــة أهلهـــا ومـــا أعـــد للمتقـــني فيهـــا، » الكـــربى
 .وإسالم قرينه من اجلن وغريه ذلك

 .نةالقطع بأن العرشة املبرشين باجلنة من أهل اجل -٩
 .القرب يف اإليامن بسؤال منكر ونكري -١٠
 .اإليامن بعذاب القرب -١١
 .اإليامن بضغطة القرب -١٢
 .اإليامن بامليزان ذي الكفتني يوم القيامة -١٣
 .اإليامن بالرصاط -١٤
 .ً، وأن من رشب منه رشبة ال يظمأ بعدها أبداصاإليامن بحوضه  -١٥
 . اجلنة بغري حسابصًدخول سبعني ألفا من أمته  -١٦
 .املحرش عن التبليغ  يفسؤال األنبياء -١٧
 .صفة القيامة واحلرش والنرش يف احلديث يف اإليامن بكل ما صح -١٨
ــامن بالقــضاء والقــدر خــريه ورشه، وأن اهللا تعــاىل كتــب عــىل  -١٩ اإلي

 .كل إنسان سعادته أو شقاوته ورزقه وأجله
 .اإليامن بالقلم الذي كتب كل يشء -٢٠
 .ًاإليامن بأن القرآن كتاب اهللا حقيقة ال جمازا -٢١
 .)١(ًيامن بالعرش والكريس حقيقة ال جمازااإل -٢٢

 .النار يف اإليامن بأن أهل الكبائر ال خيلدون -٢٣
                                                

ًبــــاإليامن بــــالكريس جمــــازا، وإنكــــار اإليــــامن بــــه ) ١٥٢( ص »الفــــصول« يف َّ رصح بعــــضهم)١(
 ].منه!![حقيقة ن ودعا إىل اإليامن بذلك 



 
 

٣٣ 
 .اجلنة يف حواصل طري خرض يف وأن أرواح الشهداء -٢٤

 .وأن اهللا حرم عىل األرض أن تأكل أجساد األنبياء -٢٥

 . سالم أمته عليهصوأن هللا مالئكة سياحني يبلغون النبي  -٢٦

، كخــــروج املهـــــدي، ونـــــزول اإليــــامن بمجمـــــوع أرشاط الـــــساعة -٢٧
عيـــــــسى عليـــــــه الـــــــسالم وخـــــــروج الـــــــدجال، ودابـــــــة األرض مـــــــن 

 .موضعها، وغريها مما صحت به األحاديث

النـار  يف وأن املسلمني يفرتقون عـىل ثـالث وسـبعني فرقـة، كلهـا -٢٨
إال واحدة، وهي التي تتمسك بـام كـان عليـه الـصحابة مـن عقيـدة 

 .وعبادة وهدى

الـسنة  يف حلـسنى، وصـفاته العليـا، ممـا جـاءاإليامن بجميع أسامء اهللا ا -٢٩
 .الصحيحة، كالعيل، والقدير، وصفة الفوقية، والنزول وغريها

 . إىل الساموات العىل ورؤيته آيات ربه الكربىصاإليامن بعروجه  -٣٠

األحاديـــــث  يف هـــــذه بعـــــض العقائـــــد اإلســـــالمية الـــــصحيحة التـــــي وردت
 بــالقبول، وهــي تبلــغ املئــات،  األمــةتلقتهــاالثابتــة املتــواترة أو املستفيــضة، و

ًومــا أظــن أحــدا مــن املــسلمني جيــرؤ عــىل إنكارهــا، أو التــشكيك فيهــا، وإن 
كـــان ذلـــك يلـــزم الـــذين ال يثبتـــون العقيـــدة بحـــديث اآلحـــاد، هـــدانا اهللا تعـــاىل 

 .وإياهم إىل سواء السبيل
  )٥٣-٤٩ص"(وجوب األخذ حبديث اآلحاد"



 
 

٣٤ 

 
 

 

 وأقـوال العلـامء تـدل داللـة قاطعـة ، وعمـل الـصحابة،أدلة الكتاب والسنة
  سـواء كــان،كـل أبــواب الـرشيعة يف وجـوب األخـذ بحــديث اآلحـاد... عـىل 

ــــــــات أو العمليــــــــاتيف   بدعــــــــة ال يعرفهــــــــا ، وأن التفريــــــــق بيــــــــنهام،االعتقادي
  :)٣/٤١٢( رمحه اهللا تعاىل  ولذلك قال العالمة ابن القيم،السلف

  فإهنـا مل تـزل حتـتج هبـذه األحاديـث، وهذا التفريق باطل بإمجاع األمـة"
الطلبيـــــات  يف  كــــام حتــــتج هبــــا،"يعنــــي العقيـــــدة"اخلربيــــات العلميــــات يف 

 وال ســـيام واألحكـــام العمليــــة تتـــضمن اخلـــرب عـــن اهللا بأنــــه رشع ،العمليـــات
 ومل ،راجـــع إىل أســـامئه وصــــفاته فــــرشعه ودينـــه ،ًكـــذا وأوجبـــه ورضـــيه دينـــا

ــزل الــصحابة والتــابعون وتــابعوهم وأهــل احلــديث والــسنة حيتجــون هبــذه  ت
 ومل ينقـــل عـــن ،مـــسائل الـــصفات والقـــدر واألســـامء واألحكـــام يف األخبـــار

مـــسائل األحكــام دون األخبـــار  يف أحــد مـــنهم البتــة أنـــه جــوز االحتجـــاج هبــا
نعــم ســلفهم  ! ؟ني بــني البــابني فــأين ســلف املفــرق،عــن اهللا وأســامئه وصــفاته

ـــام جـــاء عـــن اهللا ورســـوله  بعـــض متـــأخري املتكلمـــني الـــذين ال عنايـــة هلـــم ب
هـــــذا البـــــاب بالكتـــــاب  يف  بـــــل يـــــصدون القلـــــوب عـــــن االهتـــــداء،وأصـــــحابه

 وقواعـــــــد ، وحييلـــــــون عـــــــىل آراء املتكلمـــــــني،والـــــــسنة وأقـــــــوال الـــــــصحابة



 
 

٣٥ 
وادعــــــوا .. .ن فهـــــم الــــــذين يعـــــرف عــــــنهم التفريـــــق بــــــني األمـــــري،املتكلفـــــني

ً وال حيفـظ مـا جعلـوه إمجاعـا عـن إمـام مـن أئمـة ،اإلمجاع عىل هذا التفريـق
فنطـالبهم بفــرق صــحيح .. . وال عــن أحــد مـن الــصحابة والتــابعني،املـسلمني

 وال جيــدون إىل ، ومــا ال جيــوز،بــني مــا جيــوز إثباتــه بخــرب الواحــد مــن الــدين
ــــــدعاوى باطلــــــة ألصــــــوليات هــــــي  ا:كقــــــول بعــــــضهم.. .الفــــــرق ســــــبيال إال ب

وهـذا تفريــق باطــل ( والفروعيــات هـي املــسائل العمليــة ،املـسائل العلميــات
 واملطلــوب ، العلــم والعمــل: أمــران )١() فــإن املطلــوب مــن العمليــات،ًأيــضا

 وحبــه للحــق ، وهــو حــب القلــب وبغــضه،ًمـن العلميــات العلــم والعمــل أيــضا
لـــيس العمـــل  ف، وبغـــضه للباطـــل الـــذي خيالفهـــا،الـــذي دلـــت عليـــه وتـــضمنته

 ، بــل أعـــامل القلــوب أصـــل لعمــل اجلـــوارح،ًمقــصورا عـــىل عمــل اجلـــوارح
ـــــة،وأعـــــامل اجلـــــوارح تبـــــع ـــــامن القلـــــب ، فكـــــل مـــــسألة علمي  فإنـــــه يتبعهـــــا إي

 وهـــــذا ممـــــا غفـــــل عنـــــه كثـــــري مـــــن ، بـــــل هـــــو أصـــــل العمـــــل،وتـــــصديقه وحبـــــه
ــــــامن يف املتكلمــــــني ــــــصديق دون ،مــــــسائل اإلي ــــــه جمــــــرد الت  حيــــــث ظنــــــوا أن

ً فــــإن كثــــريا مــــن الكفــــار كــــانوا ،ذا مــــن أقــــبح الغلــــط وأعظمــــهوهــــ! األعــــامل 
ـــــهصجـــــازمني بـــــصدق النبـــــي  ـــــه مل يقـــــرتن بـــــذلك ، غـــــري شـــــاكني في  غـــــري أن
 واملــواالة ، مــن حــب مــا جــاء بــه والرضــا بــه وإرادتــه،التــصديق عمــل القلــب

 بـــه تعـــرف حقيقـــة ،ً فـــال هتمـــل هـــذا املوضـــع فإنــه مهـــم جـــدا،واملعــاداة عليـــه
 .اإليامن

                                                
 ].منه[.قرب إىل الصواب ولعل ما أثبتناه أ" واملطلوب منها أمران " :األصل)١(



 
 

٣٦ 
 فــــإن الــــشارع مل ، واملــــسائل العمليــــة علميــــة،ل العلميــــة عمليــــةفاملــــسائ  

 يف  وال،العمليــــــات بمجـــــرد العمـــــل دون العلــــــم يف يكتـــــف مـــــن املكلفـــــني
 ."العمليات بمجرد العلم دون العمل

فتحرر من كالم ابـن القـيم رمحـه اهللا تعـاىل أن التفريـق املـذكور مـع كونـه 
 وتظــاهر األدلــة املتقدمــة ،ًبــاطال باإلمجــاع ملخالفتــه مــا جــرى عليــه الــسلف

ً فهـــو باطــــل أيــــضا مـــن جهــــة تــــصور املفـــرقني عــــدم وجــــوب ،عـــىل خمالفتــــه
ً وهـذه نقطـة هامـة جـدا تـساعد املـؤمن ، والعمل بالعلم،اقرتان العلم بالعمل

 .ً واإليامن ببطالن التفريق املذكور يقينا،ًعىل تفهم املوضوع جيدا
  )٦٢-٦٠ص" (احلديث حجة بنفسه"



 
 

٣٧ 

 
 

 :األحاديث الصحيحة إىل قسمني) سيمتق(

 قــــسم جيــــب عــــىل املــــسلم قبوهلــــا ويلزمــــه العمــــل هبــــا وهــــى أحاديــــث 
  وقـــــسم ال جيـــــب عليـــــه قبوهلـــــا واالعتقـــــاد هبـــــا وهـــــي ،األحكـــــام ونحوهـــــا

 .أحاديث العقائد وما يتعلق منها باألمور الغيبية
ســـنة رســـوله  يف  والكتـــاب اهللا يف  إن هـــذا تقـــسيم مبتـــدع ال أصـــل: أقـــول
 وال يعرفه الـسلف الـصالح بـل عمـوم األدلـة املوجبـة للعمـل باحلـديث ص

ــيض وجــوب العمــل بالقــسمني كلــيهام وال فــرق فمــن ادعــى التخــصيص  تقت
   ثـم ألفـت رسـالتني هـامتني جـدا،ًفليتفـضل بالبيـان مـشكورا وهيهـات هيهـات

 بحــديث اآلحــاد وجــوب األخـذ " :بيـان بطــالن التقـسيم املــذكور األوىليف 
  ."العقائد واألحكام  يف  احلديث حجة بنفسه" : واألخرى"العقيدة يف 
  ).٧٩ص"(متام املنة"



 
 

٣٨ 

 
العقيـدة أم  يف سئل اإلمام عن خرب اآلحاد وهل يفيد العلـم أم غلبـة الظـن، وهـل حيـتج بـه(

 ):ال، فأجاب
التـي هـي  جيب عىل املسلم أن يرفع عـن ذهنـه بعـض التفاصـيل العلميـة 

حـــــــصيلة خـــــــربة واجتهـــــــاد األئمـــــــة املختـــــــصني بعلـــــــم احلـــــــديث؛ ألن هـــــــذه 
التفاصــيل ال تفيــد عامــة املــسلمني، الــذي جيــب عــىل كــل مــسلم أن خيــضع 
.. ًلكـــل حـــديث صـــح بـــأي مرتبـــة مـــن مراتـــب الـــصحة، ســـواء كـــان صـــحيحا

ًأو كـــان صـــحيحا مستفيـــضا أو مـــشهورا أو متـــواترا، ألن هـــذه .. ًفـــردا.. ًغريبـــا ً ً ً
راتـــب يـــستفيد منهـــا أهـــل االختـــصاص واملعرفـــة والعلـــم، ويـــضيع بينهــــا امل

غـــريهم؛ فلـــذلك ال ينبغـــي لعامـــة املـــسلمني أن يلجـــوا هـــذه املـــساحة، وإنـــام 
فـــإذا صـــح انتهـــى .. .علـــيهم فقـــط أن يعرفـــوا صـــح احلـــديث عنـــد أهـــل العلـــم

 .األمر
، لكـن اآلحـادخـرب  يف واقع األمر يفيد الظن الغالب، هذا هـو األصـل يف حديث اآلحاد

خـــرب اآلحـــاد إذا اقرتنـــت بـــه : كـــام يـــذكر شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة رمحـــه اهللا
قرينــة مــن قــرائن أفــاد بــسبب انــضامم هــذه القــرائن إليــه العلــم واليقــني، وكــام 
تـــرى مـــن هــــو الـــذي يـــستطيع أن يميــــز حـــديث آحـــاد لــــه قرينـــة أو قـــرائن مــــن 

 أهــل العلــم، ولكـــن ًذلـــك إذا إىل يف حــديث آحــاد لــيس لـــه قرينــة، فــاملرجع
احلــــديث، هـــــو كــــام تعلمـــــون احلـــــديث  يف نأخـــــذ أعــــىل درجـــــة: ل اآلنُلنقــــ



 
 

٣٩ 
ًاملتـواتر، فكـون احلـديث متــواترا عنـد زيـد مـن النــاس مـن أهـل االختــصاص 

 عمــــر مــــن أهــــل االختــــصاص، والعكــــس دًفيلــــزم منــــه أن يكــــون متــــواترا عنــــ
العلــم فهــل  زيـد مــن أهـل دًبـالعكس، فــام بـالكم إذا كــان احلـديث متــواترا عنــ

 ًمن الرضوري أن يكون متواترا عند غري أهل العلم؟
ـــأخرى ـــك بمناســـبة أو ب مـــن مجاعـــة حـــزب : وقـــد قلـــت مـــرة، وكـــررت ذل

العــرص احلــارض بــني عامــة املــسلمني،  يف التحريــر الــذين نــرشوا هــذه البلبلــة
معنـى ذلـك أو : أن احلديث اآلحـاد ال تثبـت بـه عقيـدة، قلـت هلـؤالء.. .وهي

كيـف : ًولـو كـان متـواترا، قـالوا! م ال تتبنـون عقيـدة مـن حـديثالزم ذلك أنك
ـــك؟ فـــرشحت هلـــم األمـــر بنحـــو مـــا ذكـــرت آنفـــا أن قـــضية التـــواتر قـــضية : ًذل

بعـض املـسائل الفقهيـة بـني  يف حيـنام جيـري النقـاش: ًنسبية، قلت هلم مـثال
ًاحلنفيــــة الــــشافعية، أو بــــني احلنفيــــة وأهــــل احلــــديث مــــثال، يتناقــــشون حــــول 

: ًيــح الداللــة لكنــه لــيس متــواترا، ألن مــن فلــسفة مــذهب احلنفيــةحــديث رص
أن : األحكـــام الفقهيـــة يـــشرتط فيـــه رشطـــان يف أن الـــنص الـــذي فيـــه الفرضـــية

يكــــون قطعــــي الثبــــوت، وقطعــــي الداللــــة، فــــإذا اختــــل أحــــد الــــرشطني نــــزل 
ــــالوجوب اصــــطالح فقهــــي  احلكــــم مــــن الفرضــــية إىل الوجــــوب، والقــــول ب

اء وال يفرضـوهنا، ألن الواجـب عنـدهم وسـط بـني حنفي حيـث يوجبـون أشـي
ــف الفــرض يف مــا هــو فــرض وبــني مــا هــو ســنة، وحــني يقولــون هــو مــا : تعري

فيثـاب فاعلــه ويعاقــب تاركــه دون : يثـاب فاعلــه ويعاقــب تاركـه، أمــا الواجــب
 .معاقبة تارك الفرض



 
 

٤٠ 
ًفــإذا جــاء الــنص متــواترا مــثال ومل يكــن قطعــي الداللــة   الفرضــية ]ال يفيــد[ً

إذا كــان قطعــي الداللــة ومل يكــن : إنــام يفيــد الوجــوب، والعكــس بــالعكسو
الـــنص أن يكـــون قطعـــي  يف قطعـــي الثبـــوت فكـــذلك، فـــال بـــد مـــن أن يتـــوفر

ال صـــالة ملـــن مل يقـــرأ «: قولـــه عليـــه الـــسالم: الثبـــوت قطعـــي الداللـــة، مثالـــه
 ال يقولون بركنيـة الفاحتـة، وهلـم أجوبـة عـىل ذلـك، فالـذي »بفاحتة الكتاب

أن هـذا حــديث آحـاد لــيس قطعـي الثبــوت، لكـن إمــام : منـا اآلن هـو قــوهلمهي
أول  يف أهـل احلــديث وأمــري املحـدثني حممــد بــن إسـامعيل البخــاري يقــول

 أنـــه صتـــواتر اخلـــرب عـــن رســـول اهللا : وجـــوب القـــراءة وراء اإلمـــام: رســـالته
 .»ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب«: قال

اإلمـــام وأمـــري املحـــدثني أو خـــرب األحنـــاف خـــرب مـــن نأخـــذ، خـــرب : فـــاآلن
أن هذا حديث غري متـواتر، نعـم هـو صـحيح لكنـه آحـاد؟ فلـو : الذين يقولون

ســـلمنا للحنفيـــة أهنـــم خملـــصون وأهنـــم غـــري متعـــصبني وإىل آخـــره، وأنـــه مل 
 ..أن القضية قضية نسبية: يبلغهم اخلرب عىل طريق التواتر، فنقول حينذاك

ال صــالة ملــن مل يقــرأ بفاحتــة «: ه عليــه الــسالمفوصــل بنــا الكــالم إىل قولــ
داللتـــه الظـــاهرة  يف فـــإن هـــذا احلـــديث أخـــذ منـــه مجـــاهري الفقهـــاء» الكتـــاب

التــي هــي أن قــراءة الفاحتــة ركــن مــن أركــان الــصالة ال تــصح الــصالة إال بــه، 
ال صـــالة كاملـــة، ملـــاذا؟ للـــسبب الـــذي ذكرتـــه : فقـــد تـــأولوا احلـــديث بمعنـــى

ــــا أو رشطــــا، وال ًآنفــــا وهــــو أهنــــم ال  ًيثبتــــون فرضــــا فــــضال عــــن أن يثبتــــوا ركنً ً ً
خيفى أن الـركن والـرشط أقـوى مـن الفـرض، فـإذا مل يثبتـوا الفـرض بحـديث 
ًآحاد فمن باب أوىل ال يثبتون ركنًـا أو رشطـا بحـديث آحـاد، عـىل ذلـك فهـم 



 
 

٤١ 
تــــأولوا احلـــــديث هبــــذا التأويـــــل؛ ألنــــه عنـــــدهم حــــديث آحـــــاد، بيــــنام علـــــامء 

 .موا هبذا احلديث بأنه يفيد رشطية قراءة الفاحتةاحلديث قد حك
 أمــري املــؤمنني: بأنــه حــديث آحــاد، يقــال: والـرد عــىل احلنفيــة الــذين قــالوا

:  أنـه قـالصتـواتر اخلـرب عـن رسـول اهللا: ًكام ذكرت آنفايقول احلديث يف 
احلـــديث هنـــا عنـــد احلنفيـــة : ً فـــإذا» ال صـــالة ملـــن مل يقـــرأ بفاحتـــة الكتـــاب«

ً البخــــاري متــــواتر، فالقــــضية قــــضية نــــسبية مــــا كــــان متــــواترا عنــــد آحــــاد وعنــــد
 .ًهؤالء ال ينبغي، أو ال جيب عىل األقل أن يكون متواترا عند أولئك

هـــــذا الزمــــان الـــــذي أشـــــاع هـــــذه  يف كنــــت أحتـــــدث عـــــن حــــزب التحريـــــر
 يف أن حــديث اآلحــاد ال تثبــت بـه عقيــدة، فلــام نــاظرهتم وجــادلتهم: الفلـسفة

ال تتقربــون إىل اهللا ..الزم هــذا أنكــم: ًمــا ذكرتــه آنفــا: هلــمهــذه املــسألة قلــت 
ــــف؟ : حــــديث؛ ألنــــه حــــديث آحــــاد، قــــالوا يف تبــــارك وتعــــاىل باعتقــــاد مــــا كي

ًرشحت هلم أن كون احلـديث آحـادا أو متـواترا هـي قـضية نـسبية كـام ذكـرت  ً
 .ًآنفا

لـــو فرضـــنا أن الـــشيخ تقـــي الـــدين النبهـــاين : أقـــول لكـــم: مواآلن قلـــت هلـــ
ًاهللا هـو أكـرب حمـدث عـىل وجــه األرض، طبعـا وهـم يعلمـون أنـه لــيس رمحـه 

كـــذلك، وكـــان الرجـــل مـــن فقهـــاء العـــرص احلـــارض وفقهـــه تقليـــدي لـــيس فقـــه 
ًعــىل بــصرية كــام ينبغــي أن يكــون عليــه كــل مــسلم، وبخاصــة إذا كــان عاملــا، 

تــــواتر : احلــــديث، قــــال لكــــم يف أفــــرتض أن الرجــــل أكــــرب عــــامل: فقلنــــا هلــــم
ً عنــدي، فهــو ســيظل متــواترا عنــده، أمــا صين عــن رســول اهللاحلــديث الفــال

ًعنــدكم كــأفراد سيــصبح آحــادا، ملــاذا؟ ألن علــامء احلــديث حــني اصــطلحوا 



 
 

٤٢ 
ـــــاملتواتر يـــــشرتطون التـــــواتر كـــــل طبقـــــة، مـــــع  يف عـــــىل تـــــسمية حـــــديث مـــــا ب

عـــــرشة وعـــــرشين : عــــدد التـــــواتر، فمـــــن قائــــل يف اخــــتالفهم البـــــالغ والكثـــــري
احلــديث املتــواتر هــو : لنأخــذ أقــرب األمثلــة: ، أيوثالثــني إىل مائــة شــخص

وعـن هــؤالء .. ، عـن رسـول اهللاصالـذي رواه عـرشة عـن أصـحاب الرســول
العــرشة عــرشة مــن التــابعني، وعــن هــؤالء عــرشة مــن أتبــاع التــابعني، وهكــذا 

 .الكتب كتب احلديث يف إىل أن يصنف
قـف عــىل هــذا ًفأحـدنا إذا أراد أن يكــون احلــديث عنـده متــواترا فعليــه أن ي

ًاحلـــديث متـــواترا عنـــد عـــرشة مـــن املحـــدثني، أن يكـــون البخـــاري رواه مــــن 
 صـــار ٍذ طــرق، وأبـــو داود، وإىل آخــره حينئــعــرشة طــرق، ومــسلم مـــن عــرشة

ًاحلـــديث متـــواترا عنــــد الـــذي حــــصل هـــذه الطـــرق العــــرشة تـــواترا حجــــم  يف ً
ــشيخ تقــي الــدين نقطــع  فقــد ا، هــذا احلــديث متــواتر:كتــب الــسنة، فــإذا قــال ال

: هـو خـربه آحـاد، هـو يقـول.. التواتر بينكم وبني التـواتر؛ ألنـه هـو خـربه آحـاد
أنــتم ال : ًحــديث متــواتر، فأنــت تأخــذ املتــواتر عــن فــرد انقطــع بــه التــواتر، إذا

 .يمكن أن تعتقدوا بحديث أنه متواتر
زعمـوا أن أحـد هـؤالء ذهـب إىل : قلـت: ً علـيهم مـرة النكتـة التاليـةُّونكـت
ـــشيخ تقـــي الـــدين رمحـــه اهللا لـــه كتـــاب ســـامهاليابـــان ل ـــشري باإلســـالم، وال : لتب

طريـــق اإليـــامن، وذكـــر فيـــه هـــذه الفكـــرة اخلاطئـــة، وهـــو أن العقيـــدة ال تثبـــت 
بخـــرب اآلحــــاد، فهــــذا الداعيــــة احلــــزيب أخـــذ يــــدرس علــــيهم طريــــق اإليــــامن، 

َّفجــــاء فــــيام درس فهنــــاك شــــخص كــــيس ...أن خــــرب اآلحــــاد ال يفيــــد العلــــم،: َ
أنـت فـيام مـىض درسـت علينـا كـذا ! يـا أسـتاذ: ً هلـذا املحـارض يومـاذكـي قـال



 
 

٤٣ 
ــــــا اإلســــــالم : وكــــــذا ــــــت اآلن تعلمن ــــــت بخــــــرب اآلحــــــاد، وأن ــــــدة ال تثب أن العقي

..  جيـــب أن ترجـــع أدراجـــك وتـــأيت بالعـــدد هـــذا التـــواتر عـــرشةًالعقيــدة، فـــإذا
ـــش.. عـــرشين  نحـــن نقبـــل ٍذهدوا معـــك أن هـــذا هـــو اإلســـالم حينئـــثالثـــني، وي
 .هذه من لوازم فلسفة حديث التواتر وحديث اآلحاد..ما اآلن فالمنك، أ

ن التفريـــــق بـــــني حــــــديث التـــــواتر وحـــــديث اآلحــــــاد إ: أنـــــا أريـــــد أن أقــــــول
بأقــــــسامه املــــــستفيض واملــــــشهور، هــــــذه حقيقــــــة واقعــــــة، لكــــــن مــــــن الــــــذي 
يكــشفها؟ يكــشفها أهــل العلــم، هــل مــن مــصلحة عامــة املــسلمني أن تــدرس 

ًال؛ ألن هــذا يلقــي عــىل عقيــدهتم كثــريا مــن : وابهــذه الفلــسفة علــيهم؟ اجلــ
 .الشك والريب

ثـــم إذا رجعنـــا إىل الـــسلف الـــصالح وألمـــر مـــا نحـــن ننتـــسب إىل الـــسلف 
ً أرســــل أفــــرادا صالــــصالح، ونفهــــم كيــــف تلقــــوا اإلســــالم، نجــــد أن النبــــي

ًوآحـــادا إىل الـــبالد كــــبالد الـــيمن وبــــالد الـــشام ونحـــو ذلــــك يعلمـــون النــــاس 
أشــــهر هــــؤالء الرســـل معــــاذ بــــن جبـــل، وعــــيل بــــن أيب ن مـــالعلـــم، وبخاصــــة 

طالـــب، وأبـــو موســـى األشـــعري، كـــل هـــؤالء أرســـلهم الرســـول عليـــه الـــسالم 
إىل الــــيمن كــــأفراد ومل يفعــــل كــــام يفعــــل التبليغيــــون اليــــوم حــــني خيرجــــون 

 اًمجاعــات، ولــيس فــيهم علــامء، أرسـل أفــرادا، وكــان مــن مجلــة مــ.. زرافـات
لــيكن «: ًملــا أرسـل معــاذا إىل الـيمن قــال لـه صالــصحيح أن النبـي  يف ثبـت

 هـــــــذا أس العقيـــــــدة، أس »شـــــــهادة أن ال إلـــــــه إال اهللا: أول مــــــا تـــــــدعوهم إليـــــــه
 بزعم هؤالء مـن علـامء الكـالم الـذين جـاءوا ببدعـة حـديث ]لكن[التوحيد، 

-وقـــد قـــالوا هـــذا مـــع األســـف الـــشديد، -اآلحـــاد ال تثبـــت بـــه عقيـــدة معنـــاه 



 
 

٤٤ 
لـــــسالم أرســـــل داعيـــــة ال تقـــــوم بـــــه احلجـــــة عـــــىل أن الرســـــول عليـــــه ا: معنـــــاه

ًاملــدعوين؛ ألنــه فــرد، وهــذا لــو نــسب إىل شــخص لكــان عبثــا فكيــف ينــسب 
 !إىل الرسول عليه الصالة والسالم؟

 بــأن الــسلف الــصالح ال يفـــرق بــني خــرب اآلحـــاد اوهكــذا كــل األخبــار تـــرت
ك أن هــذا التفريــق أمــر واقــع  مــا لــه وخــرب اثنــني أو أكثــر إىل آخــره، لكــن ال شــ

 .دافع
  )٠٠:٠٤:٠٢ /٣"(-األثر–فتاوى جدة (



 
 

٤٥ 

 
 صومجيـع مـا صـح عـن رسـول اهللا ":ًقال اإلمـام معلقـا عـىل قـول صـاحب الطحاويـة[

 :]"من الرشع والبيان كله حق
 يعنـــي دون تفريـــق بـــني مـــا كـــان منـــه خـــرب آحـــاد أو تـــواتر مـــا دام أنـــه : قلـــت

 والتفريـق بيـنهام ،ال ريـب فيـه وهذا هو احلق الـذي صصح عن رسول اهللا 
اإلســـالم خمـــالف ملـــا كـــان عليـــه الـــسلف  يف إنـــام هـــو بدعـــة وفلـــسفة دخيلـــة

 وجـــــوب األخـــــذ "رســـــالتي  يف الــــصالح واألئمـــــة املجتهـــــدون كـــــام حققتـــــه
 وهــــي مطبوعــــة "العقيــــدة والــــرد عــــىل شــــبه املخــــالفني  يف بحـــديث اآلحــــاد

 .مشهورة
  ).٦٩ص"(التعليق على منت الطحاوية"



 
 

٤٦ 

 
بعــض علــامء احلــديث يقولـون احلــديث الــذي نقــل بخـرب اآلحــاد ال يفيــد القطــع : الـسائل

 .العلمي وإنام يفيد العلم النظري
 . نعم:الشيخ

 هل هؤالء يصح هلـم أن يـستدلوا باألحاديـث التـي نقلـت بطريـق :مداخلة
 معجزات النبي؟ يف اآلحاد

 .رأي غريناأنت تسأل سؤال ملفق بني رأينا و!  يا أخي:الشيخ
 . نعم، هذا رأي غريكم:مداخلة
إن التفريــــق بــــني حــــديث اآلحــــاد وحــــديث : فــــنحن نقــــول!  طيــــب:الـــشيخ

ـــــق  ـــــث العقائـــــد هـــــذا تفري التـــــواتر والتفريـــــق بـــــني أحاديـــــث األحكـــــام وأحادي
 ..اإلسالم ولذلك يف حمدث مبتدع ال أصل له

 .هذا التفريق.. .:مداخلة
  نعم؟:الشيخ

 .. أنتم ختالفون:مداخلة
  كيف نحن نخالف؟:الشيخ
 .ال توافقون عىل هذا الكالم:  يعني:مداخلة



 
 

٤٧ 
 .هذا أمر حمدث:  نعم، نحن نقول:الشيخ

ــــــي:مداخلــــــة ًإذا هنــــــا االســــــتدالل بخــــــرب اآلحــــــاد عــــــىل املعجــــــزات :  يعن
 .كاالستدالل بالتواتر

 . نعم، ال فرق عندنا:الشيخ
   )٠٠ :٣٢: ٣٣/ ٣٣٨(" اهلدى والنور"



 
 

٤٨ 

 
 
حـديث اآلحـاد، وبـني العقيـدة  يف القول بالتفريق بـني األحكـام فتثبـت.. .

اإلســــالم ال يعرفهــــا  يف فــــال تثبــــت إال بحــــديث التــــواتر، هــــذه فلــــسفه دخيلــــة
الــسلف الــصالح، وهــذا املثــال مــن عــرشات إن مل نقــل مئــات املــسائل التــي 

لــــــسلف تؤكــــــد لنــــــا أن نــــــدعو النــــــاس إىل الكتــــــاب والــــــسنة، وعــــــىل مــــــنهج ا
 ورد إلـيهم مـن طريـق ٍحـديثالصالح، هل كان الـسلف الـصالح يفرقـون بـني 

صحيح يتعلق بحكـم مـن األحكـام فيتقبلونـه وبـني حـديث أيـضا ثبـت لـدهيم 
ًيتعلق بعقيدة فال يقبلونه؛ بـل يرفـضونه مل يكـن يشء مـن هـذا إطالقـا، وإنـام 

األخــــذ لزمــــة بُكــــانوا يعملــــون بالنــــصوص الــــرشعية مــــن الكتــــاب والــــسنة امل
 دون تفريـــق بـــني حـــديث يتعلـــق بحكـــم أو صباحلـــديث الـــوارد عـــن النبـــي 

 ...حديث يتعلق بعقيدة
   )٠٠ :٣٢: ٥١/ ٤٠٩(" اهلدى والنور"



 
 

٤٩ 

 
العقيــدة  يف خــرب اآلحــاد يف هنــاك خــالف بــني علــامء املــسلمني يف لــو ســمحت: ســؤال

 ؟فامذا هو يعني رأيكم باليشء الصحيح هنا
ذه املـــسألة جيــــب أن نعلــــم أن التفريـــق بــــني األحكــــام  هــــ، حــــسن:الـــشيخ

ـــــــث أنـــــــه جيـــــــب أن يأخـــــــذ ببعـــــــضها إذا صـــــــحت نـــــــسبتها إىل  ـــــــرشعية بحي ال
 وال جيــب أن يأخــذ بــام ثبــت عــن -هــذا أقــل مــا يقــال-وال جيــب  صالنبــي

 اإلسـالم وفلـسفة ال أصـل هلـا يف هـذا التقـسيم دخيـلالـبعض اآلخـر  يف ص الرسول
حتتــاج إىل كبــري بحــث وتطويــل للكــالم، وإن  ألة وهــذه املــس،ديــن اإلســالميف 

ًكــان جمــال الكـــالم فيــه واســع جـــدا، لكنــي آيت املوضــوع مـــن أقــرب ســـبيل 
رسد األدلـــة الـــرشعية التـــي يفهمهـــا بعـــض طـــالب العلـــم،  يف دون أن نـــدخل

كلنــــا يعلـــــم أن : فهمـــــه يف ولكــــن ســـــأذكر مــــا يـــــشرتك فيــــه مجيـــــع املــــسلمني
َ بعث وحـده إىل النـاس كاصالنبي ِ ًفـة بـشريا ونـذيرا وأنـه بلـغ الرسـالة وأدى ُ ً

 .األمانة، هذه النقطة األوىل التي ال يشك فيها مسلم
ـــغ النبـــي: النقطـــة الثانيـــة  لإلســـالم كـــان عـــىل وجهـــني أو عـــىل صأن تبلي
ــــاس، ونحــــن : صــــورتني؛ األوىل أن يبلــــغ اإلســــالم بشخــــصه مبــــارشة إىل الن

عقلــه عــن أن يــستوعب مــا ًحيــنام نــذكر هــذه احلقيقــة مــا أظــن أن أحــدا يعجــز 
َّ حينام بلغ رشيعة اإلسـالم مـا بلـغ كـل فـرد مـن صسأذكره أال وهو أن النبي َّ

ًذلك العامل، ونأخـذ مثـاال قريبـا حيـنام كـان النبـي يف أفراد املكلفني  يف صً



 
 

٥٠ 
أول الــــدعوة التــــي لقــــي فيهــــا مــــا لقــــي مــــن املــــصاعب  يف املــــسجد احلــــرام

املـــــسجد احلـــــرام كـــــانوا  يف اوالـــــشدة، هـــــل كـــــان الكفـــــار الـــــذين هـــــم ليـــــسو
ال، : يـــسمعون كالمـــه كـــام يـــسمعه مـــن كـــان بـــني يديـــه مـــن الكفـــار؟ اجلـــواب

معرفتهـا كـل النـاس، ال يـشرتط أن يكـون طالـب علـم،  يف هـذه بدهيـة يـشرتك
وهكذا إذا كان أهل مكة حينام كـان الرسـول يـبلغهم أحكـام اهللا ورشيعـة اهللا 

 فـاآلخرون كيـف بلغـتهم رشيعـة اهللا، بتالوته آليات اهللا إنام يـسمعها بعـضهم
كـــل زمـــان  يف مل تـــبلغهم بـــسامعهم كـــالم الرســـول مبـــارشة وهـــذا أمـــر واقـــع

ًهــذا املجلــس قــد يــسمع أحــد مــنكم حكــام أو بحثــا كهــذا  يف ومكــان، اآلن ً
ًالبحـــــث فينقلـــــه ملـــــن مل يكـــــن حـــــارضا هـــــذا املجلـــــس، فالـــــذي ســـــمعه مـــــن 

غــه اآلخــرين، اآلخــرون املــدرس ســمعه منــه مبــارشة، لكــن هــذا املــدرس بل
مل يـــــــــسمعوا مـــــــــن املـــــــــدرس، هـــــــــذا تقريـــــــــب وللرســـــــــول املثـــــــــل األكمـــــــــل 

 حينام كان يبلغ اآليـة أو يقـرأ احلـديث يـسمعه احلـارضون أمـا صفالرسول
ْاآلخــرون فيــسمعونه بواســطة مــن؟ الــذي ســمعه مــن الرســول عليــه الــسالم،  َ

 .ًهذه نقطة ثانية وبدهية جدا ما تقبل املناقشة واجلدل
التـــــاريخ اإلســـــالمي  يف ًذلـــــك بـــــبعض الروايـــــات املعروفـــــة أيـــــضانـــــدعم 

ــضا مــن املــسلمني، أن النبــي  صًوالتــي أســتطيع أن أقــول ال جيهلهــا أحــد أي
أرســل الرســـل مــن طرفـــه إىل رؤوس الــدول ملـــوك الــدول ككـــرسى وقيـــرص 
ـــــا موســـــى  ـــــا وأب ًوامللـــــك النجـــــايش وهكـــــذا، وأرســـــل دعـــــاة إىل الـــــيمن علي

عليــه الــسالم لنقــل الـــدعوة  لــذين أرســلهم الرســولًومعــاذا، فهــؤالء الرســل ا
ك ص التـي ســمعوها منــه  مـن فمــه الــرشيف ينقلــون مـا ســمعوه منــه إىل أولئــ



 
 

٥١ 
ــأهتم الــرشع مــن النبــي املعــصوم، لكــن جــاءهم  النــاس، فأولئــك النــاس مل ي

 .الرشع من الفرد من الشخص
صــــميم بيــــان ضــــالل التفريـــــق بــــني خــــرب اآلحــــاد وخـــــرب  يف واآلن نــــدخل

ــــأيب موســــى  يف ر، مــــن املفيــــد أن نــــذكر قــــصة وقعــــتالتــــوات الــــيمن تتعلــــق ب
ومعاذ، كـان معـاذ يـدعو كـام ذكرنـا إىل اإلسـالم وكـذلك صـاحبه أيب موسـى 
ًاألشعري، فجاء معاذ أبـا موسـى زائـرا فوجـد عنـده رجـال مولـدا أسـريا، قـال ً َّ ًً :

ب إىل ما بـال هـذا قـالوا إنـه ارتـد عـن دينـه، ومـىض عليـه كـذا أيـام وهـو ال يتـو
 واهللا ال أنــزل حتــى ينفــذ فيــه حكــم اهللا لقــد :ًاهللا عــز وجــل، وكــان راكبــا، فقــال

 فنفـــذ فيـــه القتـــل، اآلن » مـــن بـــدل دينـــه فـــاقتلوه«: يقـــول ص ســـمعت رســـول اهللا
مــن رســول اهللا، نقلــه إىل   ســمعه معــاذ)١(»مــن بــدل دينــه فــاقتلوه«هــذا حــديث 

ًرا، هــذا خــرب آحــاد، هــل أيب موســى واجلامعــة الــذين كــانوا عنــده ونفــذوه فــو
 .قامت احلجة بخرب اآلحاد؟ قامت احلجة

ـــــأيت إىل الفلـــــسفة املـــــشار إليهـــــا آنفـــــا هـــــذا حكـــــم رشعـــــي، يقـــــول  ًاآلن ن
األحكــــام  يف املتفلـــسفون املبتــــدعون أنــــه نحــــن نقـــول بــــأن حــــديث اآلحــــاد

العقيــدة فلـــيس بحجــة، اآلن أبــو موســـى ومعــاذ وعــيل وســـائر  يف حجــة، أمــا
وا مـــــن قبــــل رســـــولنا صــــلوات اهللا وســـــالمه عليــــه، هـــــل الرســــل الـــــذي أرســــل

ًتتــصورون أهنــم حيــنام يــأتون قبيلــة مــن القبائــل أو ملكــا مــن امللــوك أول مــا 
 العقائــد ال ؟َّيدعونـه إليــه الــصالة والطهــارة والوضـوء وإىل آخــره وال العقائــد

حــــديث معــــاذ ابــــن جبــــل ملــــا أرســــله  يف شــــك وهــــذا مــــا جــــاء التــــرصيح بــــه
                                                

 ).٢٨٥٤رقم( صحيح البخاري )١(



 
 

٥٢ 
لــيكن أول مــا تـدعوهم إليــه شــهادة أال إلــه «: من، قــال لـه إىل الــيصالرسـول

 وهكــذا »ًإال اهللا وأن حممــدا رســول اهللا، فــإن هــم أطــاعوك فــأمرهم بالــصالة
ك  يف بيـان األحكــام، ويف أمـر معــاذ أن يتسلـسل يف عليـه الــسالم تسلـسل ذلــ

ـــامذا بالعقيـــدة، شـــهادة أال إلـــه إال اهللا وأن حممـــدا رســـول اهللا،  ًأمـــره أن يبـــدأ ب
 أولئــــك النــــاس الــــذين ال اًهنـــا تــــأيت الدالــــة الكــــربى، إذا معــــاذ هـــو فــــرد ودعــــ

ًيعرفـــون مـــن اإلســـالم شـــيئا دعـــاهم إىل العقيـــدة أس العقائـــد كلهـــا أال وهـــي 
التوحيــد، هــل قامــت احلجــة بــه؟ املــسلمون يعتقــدون قامــت احلجــة بــه، أمــا 

نة، فهـــم املتفلــسفة الـــذين تــأثروا مـــن بعـــض اآلراء النابيــة عـــن الكتــاب والـــس
العقيــــدة، ومعنـــى هـــذا أحــــد  يف قــــوم بـــه احلجـــةتيقولـــون حـــديث اآلحـــاد ال 

ً كــان خمطئــا حيــنام أرســل معــاذ وأمثالــه يــدعون ص إمــا أن الرســول:شــيئني
َالنــاس إىل اإلســـالم وهــذا هـــو الكفـــر، إذا قــال اإلنـــسان هـــذا كفــر خـــرج عـــن  َ َ

َ هنـــــاك إال الـــــيشء اآلخـــــر وهـــــو أن الـــــذين يقولـــــون  أن خـــــرب امللـــــة، ومل يبـــــق
ــضالون، ولــذلك أنــا ذكــرت مــرة نكتــة يف اآلحــاد  ُّالعقيــدة لــيس بحجــة هــم ال

احلقيقـــة متثــل لكـــم ضـــاللة هـــؤالء النـــاس،  يف مثــل هـــذه املناســـبة وهـــييف 
ًقلــــت زعمــــوا بــــأن رجــــال مــــن هــــؤالء املبتدعــــة الــــذين يفرقــــون بــــني حــــديث 

 بـه األحكـام، وهـذا ال يأخـذ يف وحديث وكالمها صـحيح هـذا يأخـذ بـه ألنـه
العقيــدة، وهـــذا تفريــق كــام عـــرفتم مــن الــضالل املبـــني، ذهــب أحـــد  يف ألنــه

ًهـــؤالء إىل اليابـــان مـــثال يـــدعوهم إىل اإلســـالم، ففـــي طبيعـــة احلـــال بـــدأ هـــو 
عقيدتــه أن حــديث اآلحــاد ال تثبــت بــه  يف بالعقيــدة وكــان مــن مجلــة مــا ذكــر

ًمتناقـضا؛ ألنـك عقيدة، فقـام أحـد األذكيـاء احلـارضين قـال يـا أسـتاذ أنـا أراك 
تلقننــــــا أن العقيـــــــدة ال تثبـــــــت بخـــــــرب اآلحــــــاد، وأنـــــــت اآلن تدرســـــــنا العقيـــــــدة 



 
 

٥٣ 
فنرجوك أن تعود مـن حيـث أتيـت، وتـأيت بخـرب فقـه دقيـق متـواتر، يعنـي تـأيت 
ُبنـاس يــصدق علــيهم أهنــم عـىل التــواتر، وقــل هلــم يبلغوننـا مــا تبلغنــا أنــت أن 

َهــذه هــي العقيــدة اإلســالمية، فبهــت املحــارض ِ ُ ً ألنــه ألقمــه حجــرا مــن نفــس َ
عقيدته، هو يلقنهم وهـي عقيـدة ومـن العقيـدة أن حـديث اآلحـاد ال تكـون بـه 

ــــا العقيــــدة وأنــــت فــــرد ــــا تلقنَّ ِّعقيــــدة إذا أنــــت مــــاذا ســــتعمل عنــــدنا هن َ  الزم !؟ًُ
 .يكون معك مجاعة

ًوهــذا البحــث كــام قلــت لكــم طويــل طويــل جــدا وحــسبكم هــذا املقــدار، 
ن الـــسلف الـــصالح واألئمـــة األربعـــة مـــا يعرفـــون هـــذه ًوأخـــريا أقـــول يكفـــي أ

خــــذ، وحــــديث األحكــــام ؤالفلــــسفة، مــــا يفرقــــون بــــني حــــديث العقيــــدة وال ي
ًخــذ، ولكنــي ســأذكر أخــريا نكتــة تتعلــق بطــالب العلــم فيهــا فقــه ؤجيــب أن ي

ـــق جـــدا، قلنـــا لـــبعض هـــؤالء مـــرة إذا جـــاءكم حـــديث هـــو مـــن ناحيـــة فيـــه  ًدقي
رشعــي، وهــو حــديث آحــاد، ومـن ناحيــة أخــرى يتــضمن عقيــدة، فــامذا حكـم 

تفعلون؟ إن أخذتم به ألن فيه حكم خـالفتم مـن حيـث أنكـم أخـذتم بـه؛ ألن 
 هــاك املثــال روى البخــاري ومــسلم: كيــف هــذا مثالــه؟ قلنــا: قــال. فيــه عقيــدة

صــــحيحهام مــــن حــــديث أيب هريــــرة ريض اهللا تعــــاىل عنــــه، قــــال رســــول يف 
: التـــشهد األخـــري فليـــستعذ مـــن أربـــع؛ يقـــول يف جلـــس أحـــدكمإذا «: صاهللا

اللهـم إين أعــوذ بـك مــن عـذاب جهــنم، ومـن عــذاب القـرب، ومــن فتنـة املحيــا 
 هــــل تأخــــذون هبــــذا احلــــديث »واملــــامت، ومــــن رش فتنــــة املــــسيح الــــدجال

قلــــت . البـــد: التـــشهد األخـــري؟ قـــالوا يف وتـــستعيذون بـــاهللا مـــن هـــذه األربــــع
 فيــه مــن عــذاب القــرب، وأنــتم ال تؤمنــون بعــذاب القــرب، فهــل تؤمنــون بــام: هلــم

وجـوب األخـذ بحــديث : إن تـركتم احلـديث خــالفتم قاعـدة! فـامذا تفعلـون؟



 
 

٥٤ 
 يف خـــــذ باحلـــــديثؤال ي: األحكـــــام، وإن أخـــــذتم احلـــــديث خـــــالفتم قاعـــــدة

ًالعقيــدة، وهكــذا شــأن املبطلــني دائــام وأبــدا، وهبــذا القــدر كفايــة جوابــا عــىل  ً ً
 .هذا السؤال

  ) ٠٠ :٠٩: ٢٥ /٥٤١هلدى والنور ا(



 
 

٥٥ 

 
 :]قال اإلمام[

بعــض الكتــب أن حــديث  يف بعــض املقــاالت أو يف قــد ســمعتم أو قــرأتم
ًاآلحــاد ال تثبــت بــه العقيــدة، هــذا الكــالم يعنــي معنــى اصــطالحيا، فــال بــد مــن 

ف ، بخـال كل ما يتعلـق بعـامل الغيـب ممـا ال يـرتبط بـه حكـم عمـيليالعقيدة ه: توضيحه
األحكــــام والعبــــادات فهــــي تتعلــــق بــــأعامل املكلفــــني مــــن العبــــاد، اإليــــامن 

ك مــثال ًبالغيــب دائرتــه واســعة جــدا، لنــرضب عــىل ذلــ عــذاب القــرب، عــذاب : ً
القـرب عقيـدة ال يرتتـب مــن ورائـه حكـم رشعـي حتــى تعـرف الكيفيـة؛ ولــذلك 

 معرفــــة هــــذه يف فاإلســـالم يأمرنــــا أن نــــؤمن بالغيــــب وال نتكلــــف وال نتعمــــق
الكيفيـــة الغائبـــة عنـــا، فمثـــل عـــذاب القـــرب عقيـــدة مـــن العقائـــد، مـــن يقـــول بـــأن 

أنـــه إذا جاءنــا حـــديث عــن رســـول : حــديث اآلحــاد ال تثبـــت بــه عقيـــدة، يعنــي
ً فيــه بيــان أن عــذاب القــرب حــق فهــذا احلــديث ولــو كــان صــحيحا فــال صاهللا

 حــديث اآلحــاد ال تثبــت بــه: يؤخــذ بــه عنــد هــؤالء؛ ألنــه يــدخل حتــت قــوهلم
عقيــــدة، وهــــذا األصــــل أو هــــذه العقيــــدة املزعومــــة يــــدخل حتتهــــا عــــرشات 

 ال يأخـذ هبـا هـؤالء الـذين قعـدوا صاألحاديث الـصحيحة الثابتـة عـن النبـي
هـــذه القاعـــدة وأســـسوها مـــن حمــــض آرائهـــم، بـــل أقـــول مـــن فلــــسفتهم، وال 
دليــل هلــم عــىل ذلــك مــن كتــاب وال ســنة، بــل ذلــك خيــالف الــسنة بــاملعنى 

 .صما كان عليه: ًآنفا، أيالذي ذكرته 



 
 

٥٦ 
  اآلن لنــذكركم بــسنة مــن هــذه الــسنن بعــد أن عــرفتم املعنــى احلقيقــي مــن 

فمـــن رغـــب عـــن «:  كاحلـــديث األولصلفظــة الـــسنة إذا تلفـــظ هبـــا الرســول
 .)١(»سنتي فليس مني

 كــان يرســل الرســل مــن طرفــه عليــه الــسالم صمــن املعلــوم أن الرســول
اإلســالم، فهــو أرســل  يف  إىل دخــوهلمإىل الــبالد البعيــدة يــدعون املــرشكني

ـــــا، وأرســـــل غـــــريه كـــــأيب موســـــى األشـــــعري  ًمعـــــاذا إىل الـــــيمن، وأرســـــل علي ً
وأرســــل وأرســــل، هــــؤالء أرســــلهم دعــــاة إىل اإلســــالم، ومــــن املالحــــظ أن 

االصــطالح  يف حــادالــداعي هنــا هــو شــخص واحــد، وهــذا يمثــل حــديث اآل
 .السابق

ـــــادة ، مـــــا املقـــــصود بحـــــديث التوضـــــيح يف ًلعـــــل األمـــــر يتطلـــــب شـــــيئا زي
اآلحـــــاد؟ لـــــيس املقـــــصود فقـــــط أنـــــه شـــــخص واحـــــد حيـــــدث عـــــن الرســـــول 
بحديث فيسمى هذا احلـديث آحـاد، هـو كـذلك، لكـن حتـى لـو أن شخـصني 
ًحــدثا بحــديث عــن الرســول عليــه الــسالم أيــضا يــسمى حــديث آحــاد وثالثــة 

ــى يبلــغ العــدد عــدد التــواتر، واختلفــوا قــديام وحــديثا ًوأربعــة، حت يــد حتد يف ً
هــذا اخلــالف؛ ألنــه غــري  يف عــدد التــواتر، ولــست اآلن بحاجــة إىل اخلــوض

نفـس الـسامع للخـرب مـن هـذا  يف مهم، املهم عدد التواتر عـدد يتحقـق اليقـني
العـــدد الغفـــري، كـــانوا عــــرشة أو عـــرشين أو أكثـــر، أمــــا إذا حـــدث بحـــديث مــــا 

ل هـذا ًشخصان أو ثالثة فاالصطالح املذكور آنفا يـسميه حـديث آحـاد، أقـو
ـــــادر ملـــــن مل يقـــــرأ شـــــيئا مـــــن علـــــم مـــــصطلح احلـــــديث املعنـــــى  ـــــى ال يتب ًحت

                                                
 ).٣٤٦٩رقم(ومسلم ) ٤٧٧٦رقم( البخاري )١(



 
 

٥٧ 
، ألن املقــصود بــه ولــو كــان حــديث )١(اللغــوي، حــديث آحــاد يعنــي اعــرتاض

ًمجــــع وهــــم ثالثــــة فــــضال عــــن اثنــــني فهــــذا يــــسمى حــــديث آحــــاد، فــــإذا جــــاء 
 فهــذا حــديث آحــاد، ص احلـديث مــن طريــق صــحايب واحــد عـن رســول اهللا

هــذا الــصحايب تــابعي واحــد فهــو حــديث آحــاد وهــو كــذا حتــى وإذا رواه عــن 
 .الكتب املعروفة بكتب السنة يف يسمى

 حـديث آحـاد أو اثنــني »وعــذاب القـرب حـق«: فـإذا جـاء مثـل ذلـك احلـديث
حــديث : أو ثالثــة املهــم حــديث آحــاد ولــيس حــديث تــواتر قــال الــذين قــالوا

ــــه عقيــــدة، هــــذا احلــــديث نحــــن ال نأخــــذ  ــــه اآلحــــاد ال تثبــــت ب ــــه، ملــــاذا؟ ألن ب
حـــديث آحـــاد، طيـــب مـــاذا يقولـــون؟ هنـــا الـــشاهد، مـــاذا يقولـــون عـــن رســـول 

.. مـرة معـاذ بـن جبـل..  حني أرسل أولئك األصحاب مرة أبـا موسـىصاهللا
ًمــرة دحيــة الكلبــي، كثــري وكثــري جــدا، هــؤالء أفــراد .. مـرة عــيل بــن أيب طالــب

صالة والـسالم وال كانوا يبلغـون النـاس الـذين سـمعوا باسـم الرسـول عليـه الـ
ً واحــدا مـــنهم ليعــرفهم بـــدين صيعرفــون مـــاذا يــدعو إليـــه، فأرســل الرســـول

اإلســالم، فلــو كــان حــديث اآلحــاد ال تقــوم بــه حجــة فمعنــى كالمــي هــذا أن 
ًالرســول عليــه الــسالم مــا أحــسن أســلوب الــدعوة؛ ألنــه أرســل أفــرادا ال تقــوم 

بـه حجـة، أمـا مـن آمــن حـديث اآلحـاد ال تقـوم : هبـم احلجـة، بنـاء عـىل قاعـدة
عــــن منهجــــي » فمــــن رغــــب عــــن ســــنتي«: بقولــــه عليــــه الــــسالم الــــسابق ذكــــره

ًكـل مـا جئـت بـه، سـواء كـان أسـلوبا أو غايـة، الغايـة هـو اإلســالم  يف وطريقـي
فـإذا كـان يوجـد » فمن رغب عن سـنتي فلـيس منـي«اإلسالم، .. .واألسلوب

                                                
 . يعرتض عىل املعنى االصطالحي باللغويأي )١(



 
 

٥٨ 
اآلحـاد ال تثبـت بــه حـديث : اليـوم كـام وجـد قبـل اليـوم بـسنني طويلــة مـن قـال

أن اإلســــالم ال يثبــــت بقــــول العــــامل الفــــالين والعــــامل : العقيــــدة، معنــــى ذلــــك
ـــــتم تعلمـــــون قـــــول رب العـــــاملني : ًالفـــــالين، معلـــــام الـــــذين ال يعلمـــــون، وأن

﴿﴾)٤٣:النحل(. 
 يف  هــذه الفلــسفة الدخيلــةولقــد قــال بعــضهم لــبعض هــؤالء الــذين يتبنــون

حــــديث : اإلســـالم واملخالفــــة لــــسنة النبـــي عليــــه الــــصالة والـــسالم أال وهــــي
ًبعـضكم يـذهب أحيانـا إىل بعـض الـبالد : اآلحاد ال تثبت بـه عقيـدة، قـال مـرة

ــــان مــــثال يــــدعو إىل اإلســــالم، وأول مــــا يبــــدأ الــــدعوة  يف ًالكــــافرة، مثــــل الياب
 األصـــل أصـــل اإلســـالم بنـــي عـــىل قولـــه اإلســـالم ال بـــد يبـــدأ بالعقيـــدة؛ ألنـــه

، فحيـنام أنـت تـدعو إىل اإلسـالم )١٩:حممـد (﴾﴿: تعـاىل
  نفسك بنفسك، كيف؟تنقضفأنت 

أنـــت فـــرد وتـــدعو الكفـــار إىل أن يؤمنـــوا هلـــذا اإلســـالم الـــذي تنقلـــه أنـــت 
ه احلجـة، صـار هنـا تنـافر، إليهم وأنـت تقـرر هلـم أن حـديث اآلحـاد ال تقـوم بـ

أنـه ال يمكـن أن تقـوم حجـة اهللا عـىل أي كـافر : وصار هنا تضاد، ومعنـى هـذا
أو عــىل أي مجاعــة مــن الكفــار إال إذا ذهــب مجاعــة مــن املــسلمني يبلغــون 
أولئــك األقـــوام ديــن اإلســـالم، هـــذا أمــر حـــسن، أن يـــذهب مجاعــة مـــن أهـــل 

ذا مل يتيــــرس إال واحــــد أو العلـــم يبلغــــون اإلســــالم، هـــذا أمــــر حــــسن، ولكـــن إ
اثنني كام فعل الرسـول عليـه الـسالم، ال تقـوم حجـة اإلسـالم هبـذا الواحـد أو 

ال تقـــوم احلجـــة، وهـــذه : اإلســـالم تقـــول يف االثنـــني تلـــك الفلـــسفة الدخيلـــة



 
 

٥٩ 
حــديث اآلحــاد ال تقــوم بــه حجــة، وعــرفتم أنــه خيــالف ســنة : قاعــدة معروفــة

ًدا وآحادا حينام أرسل دعاة من طرفه أفراصالنبي ً. 
صـــحيح البخـــاري مـــن حـــديث أنـــس بـــن مالـــك ريض اهللا  يف بـــل قـــد جـــاء

ًإنـك تـأيت أقوامـا : ً ملا أرسـل معـاذا إىل الـيمن قـالصأن النبي«: تعاىل عنه
مـــن أهـــل الكتـــاب فلـــيكن أول مـــا تـــدعوهم إليـــه شـــهادة أن ال إلـــه إال اهللا وأن 

ن هــم اســـتجابوا ًحممــدا رســـول اهللا، فــإن هـــم أطــاعوك فـــأمرهم بالــصالة، فـــإ
ك فــأمرهم بالزكــاة بالــصيام ك » ..لــ  وهكــذا، فــأمره أن يبــدأ حيــنام يــدعو أولئــ

النصارى بعقيدة التوحيد، عقيـدة التوحيـد أس العقائـد اإلسـالمية كلهـا، فـإذا 
كان حديث اآلحاد وهو هنا معك ال تقوم بـه احلجـة فـالزم هـذا القـول أبطـل 

عليــه أن يرســل عــرشات  كــان مــن الواجــب صأن الرســول: مــا يكــون وهــو
مــن مثــل هــذا الــصحايب وجيتمعــون كلهــم ويبلغونــه اإلســالم، وهــذا ممــا مل 

َيقــع مــن الرســول عليــه الــسالم، مل ألن احلجــة تقــوم ولــو بفــرد واحــد، لكــن  ؟ِ
ًأن يكــــون فقيهــــا، قلــــت آنفــــا: ًأن يكــــون عاملــــا، بــــرشط: بــــرشط لــــو ذهـــــب : ً

الم، بـــال شـــك هــــذا مجاعـــة مـــن أهـــل العلــــم إىل بلـــد مـــا فـــدعوهم إىل اإلســــ
 .هؤالء أن يكونوا من العلامء يف أقوى، لكن يشرتط

ألين أرضب لكـــم مثلـــني ممـــا يتعلـــق بواقـــع بعـــض : قلـــت مـــن قبـــل قليـــل
أن حـــديث اآلحـــاد ال تقـــوم بـــه حجـــة، : الـــدعاة اليـــوم، فهـــذا هـــو املثـــل األول
 .وهذا خالف قوله عليه السالم وفعله

 ًالتـــي ذكرهتـــا آنفـــا أن الرســـولعـــرفتم مـــن بعـــض األمثلـــة : املثـــال الثـــاين
ً كـــان يرســـل أفـــرادا، مـــا كـــان يرســـل هـــؤالء األفـــراد مجاعـــات مـــن عامـــة ص



 
 

٦٠ 
﴿: ممـن يـشملهم قولــه تعـاىل: الـصحابة، أي

﴾)يرسـل أمثـال أولئـك الـدعاة صمـا كـان رسـول اهللا : ، أي)٤٣:النحل 
كـــم بعـــضهم كمعـــاذ، مـــا كـــان يرســـل معـــه مخـــسة أو عـــرشة أو الــذين ســـمينا ل

أكثــر مــن أصــحاب الرســول عليــه الــسالم الــذين ليــسوا بعلــامء، ونحــن اليــوم 
 نعلــم أن مجاعـــة مــسلمة ويغلـــب عــىل ظـــاهرهم الــصالح والتقـــوى والرغبـــة

 يف صاتبــاع األحكـــام الـــرشعية، لكـــنهم مــع ذلـــك خيـــالفون ســـنة النبـــييف 
هنـــم إمـــا أهنـــم ال يعلمـــون الـــسنة التـــي قـــال عنهـــا أل كثـــري مـــن تـــرصفاهتم، مل؟

، إمـا أهنـم ال يعلمـون هـذه »فمن رغب عن سـنتي فلـيس منـي«: صالرسول
ًالسنة، أو أهنم يعلموهنا ويعرفوهنـا جيـدا ولكـن مـنهج دعـوهتم مل تقـم عـىل 

أحالمهـا مـر، فـإن كـانوا ال يعلمـون : مثل هذه املناسـبة يف السنة، وكام يقال
 خيالفوهنـــــا، فهـــــذا بـــــال شـــــك مـــــر، وإذا كـــــانوا يعلموهنـــــا الـــــسنة فلـــــذلك هـــــم

ًويعرفوهنــــا جيــــدا كــــام يعرفــــون أبنــــاءهم ثــــم هــــم حييــــدون عنهــــا فهــــذا أمــــر، 
 .»فمن رغب عن سنتي فليس مني«: وحينئذ ينطبق عليهم احلديث السابق

هـــذان مـــثالن ممـــا يرتتـــب مـــن التعـــدد للحـــزب أو تعـــدد الطوائـــف أو : ًإذا
دد املنــــاهج، واملــــنهج إنــــام هــــو مــــا كــــان عليــــه تعــــدد اجلامعــــات بــــسبب تعــــ

مـــا أنـــا «:  وأصـــحابه، كـــام عـــرفتم مـــن حـــديث الفرقـــة الناجيـــةصرســـول اهللا
، وأؤكـــــد معنـــــى هـــــذا احلـــــديث بقولـــــه تعـــــاىل وأرجـــــو أن »عليـــــه وأصـــــحايب

تنتبهوا ملعنى هذه اآلية وال يتغلبن عىل فرد مـنكم فكـرة قائمـة منـذ القـديم، 
مع مـــن جديـــد مـــن قـــول الرســـول عليـــه الـــسالم فـــال يعـــرج وال ينتبـــه ملـــا يـــس

الـــسابق ذكـــره ومـــن قـــول ربنـــا عـــز وجـــل الـــذي أخـــتم بـــه اجلـــواب عـــن هـــذا 
َومـن يـشاقق الرسـول مـن بعـد مـا ﴿: السؤال، أال وهو قـول اهللا تبـارك وتعـاىل ُ َّ َِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ ََ ِ َ



 
 

٦١ 
ِتبــــني لــــه اهلــــدى ويتبــــع غــــري ســــبيل املــــؤمنني نولــــه  ِ ِِّ ُْ ََ ْ َ َ ُ َُ َّ َ ََ ْ َِ ِ َِ ْ ََّ َ ُ َمــــا تــــوىل ونــــصله جهــــنَّم ْ ََ َ ْ َ َِ ِ ُ ََّ

ًوسـاءت مــصريا ِ َ َ َْ ــساء(﴾َ  أي مــؤمنني يــا ﴾ويتبــع غـري ســبيل املــؤمنني﴿، )١١٥:الن
ًتــرى مــن هــؤالء؟ املؤمنــون الــذين تفرقــوا شــيعا وأحزابــا،  َكــل حــزب بـــام ﴿ً ِ ٍ ْ ِ ُّ ُ

َلــدهيم فرحــون َ َُ ِ ِْ ْ ــون(﴾َ ، أم املؤمنــون األولــون الــسابقون الــذين أثنــى )٥٣:املؤمن
خــــري النــــاس قــــرين ثــــم الــــذين يلــــوهنم ثــــم الــــذين «: صيهم رســــول اهللاعلــــ

َّإن﴿، »يلوهنم ِذلك لذكرى ألويل األلباب يف ِ َ ْْ َ ََ ُِ ِ ِ َِ ْ  .)٢١:الزمر(﴾َ
   )٠٠: ٤٢: ٠١/ ٦٨٦" (/اهلدى والنور"



 
 

٦٢ 

 
 

 :] اآلحادمعرض كالمه عىل حجية خرب يف قال الشيخ[
فلـــيكن : معـــاذ بـــن جبـــل عنـــدما أرســـله الرســـول للـــيمن مـــاذا قـــال لـــه؟ قـــال

أول مـــــا تـــــدعوهم إليـــــه شـــــهادة أن ال إلـــــه إال اهللا فـــــإن هـــــم أطـــــاعوك فـــــأمرهم 
بالــــــصالة إىل آخــــــر احلــــــديث، فــــــشهادة أن ال إلــــــه إال اهللا هــــــي أس العقائــــــد 

تثبـــت بـــه هـــذا مـــا : اإلســـالمية كلهـــا ودعـــاهم إليهـــا فـــرد واحـــد، هـــم يقولـــون
معنــاه مــا يثبـت اإلســالم بالــدعاة اليـوم كلهــم اإلســالميني ألهنــم : ًالعقيـدة، إذا

هــذا ... أفــراد فهــذا مــن أبطــل الباطــل الــذي ينــاقض تــاريخ املــسلمني األول،
ــــان .. حــــديث آحــــاد ال قيمــــة لــــه ــــا أفرتضــــها لبي أمــــا الــــصورة اخلياليــــة التــــي أن

 .. تثبت به عقيدةخطورة هذه العقيدة الباطلة وأن حديث اآلحاد ال
ذهـب الـدعاة اإلسـالميني مـن حـزب التحريـر إىل : ًقلت ألحـدهم يومـا مـا

اليابان وبدأ يكتل الناس وجيمعهـم ويلقـي علـيهم حمـارضات وبـالطبع أول 
 -يشء بـدأ بالعقيـدة؛ ألن أولئـك عنـدهم خطـة أول مـا يبـدأ بـه طريـق اإليــامن

ــشيخ تقــي الــدين ــامن أن هــذا -بعــض كتبــه يف هكــذا عنــد ال ــق اإلي بــدأ .. طري
حــــديث : طريــــق اإليـــامن: مـــن مجلــــة هـــذا البحــــث الـــذي عنوانـــه.. بالعقيـــدة

املجلــس يــسمع  يف اآلحــاد ال تثبــت بــه عقيــدة، ختيلــت أنــا أن أحــد األذكيــاء
أنــت تقــرر فينــا أنــه حــديث اآلحــاد ال تثبــت بــه ! يــا أســتاذ: املحــارضة قــال لــه



 
 

٦٣ 
ــــك أن مــــا عقيــــدة وأنــــت تــــدعونا إىل اإلســــالم وأنــــت فــــرد واحــــ ــــى ذل د فمعن

تـــدعونا إليـــه بعقيـــدتك أنـــت ال تقـــوم احلجـــة علينـــا، ولـــذلك الزم ترجـــع إىل 
بلـــدك وجتيـــب عـــرشات مثلـــك ويـــسمعونا شـــهادتك وكالمـــك حتـــى يـــصبح 

ًحديثك حديثا متواترا وحينئذ تقوم احلجة علينا ً... 
َّكلــام ... ســخافة متناهيــة لكــن هــذا الزمهــم حــديث صــحيح يردونــه ] مــر[ُ

ال يردونــــه بــــالنظر إىل الــــسند وأنــــه غــــري صــــحيح ملــــا؟ رواه أبــــو .. دبأنــــه آحــــا
! ملـــاذا ال يؤخـــذ؟! ال، طيـــب: يقـــول لـــه! أبـــو بكـــر الـــصديق كـــذاب؟.. بكـــر

لــــو أبــــو بكــــر ســــمعته الــــدنيا كلهــــا عنــــه لــــيس عــــرشة .. وهــــذا يــــذكرين بــــيشء
عــــرشين لــــو مائــــة شــــخص ومائــــة شــــخص ومائــــة شــــخص ومائــــة شـــــخص، 

 قال رسول اهللا ال تقـوم بـه حجـة، ملـاذا؟ ألنـه : قالوجاءوا وقالوا لنا أبو بكر
ممكـن أن خيطـئ، : ًال مـا يكـذب حاشـاه إذا! أبـو بكـر يكـذب؟! آحاد، طيب

األقـــوال التــــي : مـــا دام يمكـــن أن خيطـــئ فـــال نأخـــذ روايتـــه انظـــروا اآلن: ًإذا
حيتجــون هبــا ال يمكــن أن خيطــؤوا مــع أنــه لــيس هنــاك أســانيد صــحيحة هبــا 

 .ة ملا ثبت عن الرسول عليه السالمكام نقول بالنسب
لــذلك احلــق هـــو مــع أهـــل الــسنة واجلامعــة الـــذين حيتجــون باألحاديـــث 
الصحيحة وأولئك الذين حيتجـون بـأقوال اآلخـرين وال سـند هلـا وال خطـام 

 ...ضالل مبني يف فهم
ال خملــــص هلـــم مــــن أحـــد شــــيئني إذا نفــــوا : خالصـــة الكــــالم الـــسابق هــــو

 ..اآلخرأحدمها ما يستفيدون نفي 



 
 

٦٤ 
ـــيشء األول ُ أهنـــم كفـــروا بغـــري حجـــة زعمـــوا:ال ِّ ـــيشء اآلخـــر, ُ أهنـــم : لكـــن ال

ًضــللوا؛ ألهنــم خــالفوا تفــسري الرســول للقــرآن والــسلف الــصالح أيــضا بــدون 
ًأنـا شخـصيا .. حجة سوى أقوال املشايخ تـبعهم، وذلـك هـو الـضالل املبـني

ــامنــضلل هــؤالء وال نكفــرهم؛ ألن اهللا عــز وجــل هــو ال: كــام قلــت  يف علــيم ب
ًأجحــدا ينكــرون علينــا أن كــالم اهللا عــز وجــل صــفة مــن صـــفاته .. صــدورهم

ـــــتخلص منهـــــا إذا جتـــــرد مـــــن املذهبيـــــة  وهـــــذه حقيقـــــة ال يمكـــــن اإلنـــــسان ي
حـــــساهبم إىل اهللا تبــــــارك : ًالـــــضيقة، أم واهللا مـــــا ظهـــــرت هلــــــم احلقيقـــــة فـــــإذا

 .وتعاىل
مــصري هـــؤالء  عنــدنا حـــديث لــه صــلة وثقـــى بــالتحرج مــن احلكـــم بً:ختامــا

إىل احلكــم بــأهنم ضــلوا، أمــا أهنـــم  الــضالني عنــد رب العــاملني، وأننــا نقـــف
كــان فــيمن «: النــار فــأمره إىل اهللا، قـال عليــه الـسالم يف كفـار وأهنــم خملـدون

ًقبلكم رجل مل يعمل خـريا قـط فلـام حـرضته الوفـاة مجـع أوالده حولـه فقـال 
 مــذنب مــع ريب ولــئن فــإين: خــري أب، قــال: أي أب كنــت لكــم؟ قــالوا: هلــم

ًقــدر اهللا عــيل ليعــذبني عــذابا شــديدا فــإذا أنــا مــت فخــذوين وحرقــوين بالنــار  ً
النــــــار  يف  مــــــايش حرقــــــوه»البحــــــر يف الــــــريح ونــــــصفي يف ثــــــم ذروا نــــــصفي

فقــــال اهللا عــــز وجــــل «: البحــــر يف الــــريح ونــــصفه يف وأخــــذوا الرمــــاد نــــصفه
ًكـــوين فالنـــا فكانـــت بـــرشا ســـويا، أي عبـــدي: لذراتـــه ً مـــاذا محلـــك عـــىل مـــا ! ً

 .)١(»فقد غفرت لك: رب خشيتك، قال: فعلت؟ قال

                                                
 ).٧١٥٦رقم(ومسلم ) ٣٢٦٦رقم( البخاري )١(



 
 

٦٥ 
َمعيارنــا نحــن كفــر وهــو الــذي يــصدق عليــه قولــه تعـــاىل يف هــذا الرجــل َ َ :

﴿، 
﴾)فربنــا عـز وجــل عاملــه بخـالف معايرينــا نحــن )٧٩، ٧٨:يــس 

ــشور ملــاذا أمــر بحرقــه وذر نــصفه.. البــرشية البحــر  يف هــذا أنكــر البعــث والن
حتــى يـضل عــىل ربـه وال يــستطيع ربنـا عــز وجــل أن : الــريح؟ قـال يف ونـصفه

ًيعيده مرة ثانية؛ ألنه إن عاد مرة أخـرى عذبـه بحـق؛ ألنـه اعـرتف هـو مـن قبـل  ً
ًولــئن قــدر اهللا عــيل ليعــذبني عــذابا شــديدا.. ًأنــه مل يعمــل خــريا قــط خوفــه .. ً

ك .. مــن اهللا الــذي آمــن بــه ورطــه هــذه الورطــة التــي أودت بــه إىل الكفــر ال شــ
عــرف منــه أن .. هــذا كفــر، لكــن اهللا عــز وجــل عنــده ميــزان غــري مــوازين البــرش

ادر عـىل أن شدة خوفـه مـن ربـه أعمـى بـصريته عـن كـون ربـه تبـارك وتعـاىل قـ
مـاذا فعلـت أو مـا : حييي العظام وهي رميم؛ ولـذلك ملـا أعـاده كـام كـان قـال

 .قد غفرت لك: خشيتك، قال! يا رب: محلك؟ قال
فهـــم نـــصوص  يف أن هـــذه الفرقـــة ضـــالة؛ ألهنـــا ختـــالف الـــسلف: فـــنحن يكفينـــا أن نقـــول

  وال هيمنــا كفــرت أو مــا كفــرت، نحــن نريــد هلــا اهلــدى ويكفــيالكتــاب والــسنة
إنكـــم ضـــالون فعلـــيكم باهلـــدى الـــذي جاءنـــا مـــن الكتـــاب والـــسنة : أن نقـــول

    .ومنهج السلف الصالح
   )٠١ :٠٥: ٠٧ /٣١٠(و) ٠٠ :٥٨: ٠١ /٣١٠("اهلدى والنور " 



 
 

٦٦ 

 
 

:  العقائـد واألحكـام، فيقولـونحجية األخذ بحديث اآلحاد بني يف هناك من يفرق: سؤال
 الظــن، فــام ردكــم املــسائل االعتقاديــة فــال يفيــد إال يف األحكــام الــرشعية، ولكــن يف نأخــذ بــه

 عىل ذلك بارك اهللا فيكم؟
ًهــذا طويــل جــدا، ولنــا رســالتان مطبوعتــان، ولكــن ال بــد  يف  ردنــا:الــشيخ

 ...من اجلواب ولو بإجياز
مــن حمــدثات األمــور، ســلفنا الــصالح ..التفريــق بــني العبــادة وبــني العقيــدة

الـــــــسنة  يف ًال يعرفـــــــون هـــــــذا التفريـــــــق إطالقـــــــا، والوقـــــــائع التـــــــي تـــــــروى لنـــــــا
 الـــدعاة مـــن أصـــحابه إىل العـــرب وإىل صإرســـال الرســـول  يف الـــصحيحة

العجـــم يـــدل عـــىل بطـــالن هـــذا التفريـــق بـــني العقيـــدة وبـــني العبـــادة، فالعبـــادة 
تثبـت باحلـديث الـصحيح، ال بـد تثبت بحديث صحيح عندهم، والعقيـدة ال 

ًمتـواترا، هــؤالء احلقيقـة أنــا أعتـربهم مــرىض،  ًأن يكـون هــذا احلـديث حــديثا
ــزعج مــن خطــئهم وضــالهلم، بقــدر مــا أشــفق علــيهم ملرضــهم؛  وبقــدر مــا أن
ــضالل الــذي  ــضا معنويــا، فــالكفر وال ًألن املــرض كــام يكــون ماديــا يكــون أي ً ً

ذلك فيجـــب أن نعــالج أمـــراض يــسيطر عــىل كثـــري مــن العبــاد هـــو مــرض، ولــ
ِادع إىل ســـبيل ربـــك باحلكمـــة ﴿: هـــؤالء بالـــدعوة إىل اهللا، كـــام قـــال تعـــاىل َِ َ َْ ْ ِ َِ ِّ ُ ِْ َ ِ

ِواملوعظـة احلــسنَة ِ َِ َ ْ َ َْْ ، كلنـا يعلــم ال فـرق بــني عـامل وطالــب علــم، )١٢٥:النحــل(﴾َ



 
 

٦٧ 
أول الزمـــان  يف وبـــني مثقـــف وبـــني عـــامي، كلنـــا يعلـــم أن اإلســـالم مـــا انتـــرش

 الزمــان إال بــدعاة مــن األفــراد، يعنــي مــا كــان يفعــل الــسلف األول، ويف آخــر
إىل الـدعوة، : كام يفعل اخللف اليوم، خيرجـون بالعـرشات، إىل أيـن، قـالوا

ًوهــم بحاجــة إىل مــن يــدعوهم، فيخرجــون دعــاة وهــم ال حيــسنون الــدعوة، 
وهــم ال يعرفــون الــدعوة وال يعرفــون الــدليل مــن الكتــاب والــسنة، وأظــنكم 

ً بحاجــة إىل التــرصيح بمــن أعنــي هبــذا الكــالم، فــالكالم واضــح جــدا، لــستم
ًمل يكن عمـل الـسلف أن خيـرج مجاعـة فـيهم واحـد متفقـه قلـيال، واجلامعـة 
مـــن عامـــة املـــسلمني إىل أيـــن؟ إىل القبائـــل العربيـــة اجلاهلـــة لتعلـــيمهم، إىل 
املرشكني من هيـود ونـصارى، مـا كـان هكـذا عمـل الـسلف، وال كـان رسـول 

ـــام يرســـل مـــن نخبـــة أصـــحاب الرســـول ص اهللا  يرســـل هكـــذا مـــن أفـــراد وإن
ًعليـه الــسالم علــام وأخالقـا وعبــادة، ومــن أشــهر هـؤالء عــيل بــن أيب طالــب،  ً ً
ومعـــاذ بـــن جبـــل، وأبـــو موســـى األشـــعري، وأبـــو عبيـــدة بـــن اجلـــراح، ونحـــو 
هــؤالء مــن كبــار الــصحابة، فمعــاذ بــن جبــل ذهــب يــدعو إىل الــيمن، إىل مــاذا 

هــــــذا مــــــش معقــــــول، !  إىل العبــــــادة وتــــــرك الــــــدعوة إىل العقيــــــدةدعــــــا؟ دعــــــا
إنـك « :ًأنه الرسول عليه السالم حينام أرسل معاذا كان أول ما وصـاه بـه أن قـال لـهوبخاصة 

تـذهب إىل قــوم مــن أهـل الكتــاب، فلــيكن أول مـا تــدعوهم إليــه ال إلــه إال اهللا 
ـــك فمـــرهم بالـــصالة ، إىل آخـــر »...حممـــد رســـول اهللا، فـــإن هـــم اســـتجابوا ل

ًاحلـــديث، إذا معــــاذ بـــن جبــــل أوال ائــــتامرا منـــه بــــأمره عليــــه الـــسالم إنــــام بــــدأ  ًً
ك، كيــف يقــال إنــه خــرب الواحــد ال تثبــت  ًبالعقيــدة، وتطبيقــا أيــضا هــو فعــل ذلــ ً
ًبـــه عقيـــدة، ورســـول اهللا مـــا كـــان يرســـل إال آحـــادا، معـــاذ لوحـــده، أبـــو موســـى 

صـــحيح  يف ً وأذكـــر حـــديثالوحـــده، أبـــو عبيـــدة بـــن اجلـــراح لوحـــده، وهكـــذا،



 
 

٦٨ 
الــيمن، وإذا برجــل مغلــل ملــا  يف منزلــه يف البخــاري أن أبــا موســى زار أخــاه

واهللا ال أجلـس : ارتـد عـن دينـه، قـال: مـا بـال هـذا؟ قـال: نزل أبـو موسـى سـأل
: ، فقتـل، وجلـس، أي»مـن بـدل دينـه فـاقتلوه«: ص قول النبـيإال أن يطبق فيه 

ٍحلكـم ونفـذ فـورا، وهـو آت مـن بلـد كـان إن هذا الصحايب اجلليل بلـغ هـذا ا ً
آخـــر الزمـــان إنـــه األحاديــــث  يف ًيـــدعو إليهـــا، وهـــو وحـــده، فـــإذا كيــــف يقـــال

ًالـــصحيحة ألهنـــا غـــري متـــواترة ال تثبـــت هبـــا عقيـــدة، وأنـــا نكـــت يومـــا بأمثـــال  ُّ ََ
: ًهـــؤالء بنكتـــة، حقيقـــة هـــي ليـــست نكتـــة هـــي علـــم لـــو كـــانوا يعلمـــون، قلـــت

ن يقولــون إن العقيـــدة ال تثبـــت إال بعـــدد التـــواتر، زعمــوا أن أحـــد هـــؤالء الـــذي
ذهــب أحــد هــؤالء إىل اليابــان يــدعو إىل اإلســالم، وحــسب القاعــدة املتبعــة 
لدى مجيع املسلمني، وكام فعل معاذ بدأ بالعقيـدة اليابـان مـاذا يعلمـون مـن 
اإلســــالم؟ ال يشء، فــــإذا هــــو بــــدأ بالعقيــــدة، لكــــن مــــن العقيــــدة عنــــدهم مــــع 

 يف العقيـــدة، فكـــان هنـــاك يف  أن ال يؤخـــذ بحـــديث اآلحــاداألســف الـــشديد،
الزوايـا  يف :ًزاويـة مـن املجلـس، وقـديام قيـل يف املجلس شاب كيس فطـن
: يـا أسـتاذ أنـت بتقـرر أن مـن العقيـدة اإلسـالمية: خبايا، فرفع إصـبعه وقـال لـه

أن العقيـــدة ال تثبـــت بخـــرب الواحـــد، ونـــراك أنـــت تقـــرر علينـــا عقيـــدة اإلســـالم 
َكـــذا وكـــذا، لكنـــي أراك متناقـــضا ً حـــسب دعوتـــك هـــذه جيـــب أن تعـــود كــذا و

إىل بلـــــدك، وتـــــأيت بجامعـــــة التـــــواتر كلهــــــم ويـــــشهدون معـــــك أن هـــــذا هــــــو 
العقيـدة ال تثبـت بخـرب الواحـد وأنـت : اإلسالم حتى نقبله منك، ألنـك تقـول

 .واحد
ً احلقيقــــة هـــــم خيربـــــون بيـــــوهتم بأيـــــدهيم، فـــــضال أهنـــــم خيـــــالفون دعـــــوة 

ق، فهــم متناقــضون يــدعون إىل اإلســالم وهــو فــرد مــن األفــراد، اإلســالم احلــ



 
 

٦٩ 
ً بطريــق صــحيح أنــه أخــرب خــربا صكــل مــسلم ورده عــن النبــي : هلــذا نقــول

ًغيبيا أو أخرب خربا تـرشيعيا، فيجـب فـورا أن نـصدق بـه، إن كـان عقيـدة تبنـاه،  ً ً ً
ًوإن كـــان حكـــام تبنـــاه عمـــال وفعـــال وهكـــذا، ال نفـــرق بـــني حـــديث الرســـول  ً ً

، صًيه السالم ما كان منه عقيدة، وما كان منـه حكـام كلـه مـن رسـول اهللا عل
ــام ســبق أن  ًوعــىل هــذا جــرى الــسلف الــصالح، وأخــتم الكلمــة هــذه جوابــا ب

 :أذهانكم، قول العلامء يف قلته وهذا لريسخ
 ابتداع من خلف يف  وكل رش   اتباع من سلف يف وكل خري

  )٠٠: ٢٨: ٥٤/ ٥٢٦( "اهلدى والنور"
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 :]صقال رسول اهللا [

 .» يعني أبا عبيدة.هذا أمني هذه األمة« -
 

أبـو و) ١٢٥ / ٣(أمحـد و) ٢٦٧ / ٣(احلـاكم و) ١٢٩٧(أخرجه مسلم 
 أن " :مــن طــرق عــن محــاد بــن ســلمة عــن ثابــت عــن أنــس) ٢/٨٣١(يعــىل 

نـــا  ابعـــث معنـــا رجـــال يعلم: فقـــالواصأهـــل الـــيمن قـــدموا عـــىل رســـول اهللا 
الـــسياق ، و فـــذكره" ....قـــال، و فأخـــذ بيـــد أيب عبيـــدة: قـــال،الـــسنة واإلســـالم

 صــــحيح عــــىل رشط " : وقــــال."يعلمنــــا القــــرآن" :لفــــظ احلــــاكم، وملــــسلم
 ."بذكر القرآن  مل خيرجاه، ومسلم

 ،العقائـد يف هـي أن خـرب اآلحـاد حجـة، ويف احلـديث فائـدة هامـةو: قلـت
 مل يبعـــث صبالـــرضورة أن النبـــي  ألننـــا نعلـــم ،األحكـــام يف كـــام هـــو حجـــة

 فلــو ،العقائــد أيــضا و بــل،أبــا عبيــدة إىل أهــل الــيمن لــيعلمهم األحكــام فقــط
ال تقـــوم بـــه احلجـــة ، والعقيـــدة يف كـــان خـــرب اآلحـــاد ال يفيـــد العلـــم الـــرشعي

ـــث، لكـــان إرســـال أيب عبيـــدة وحـــده إلـــيهم لـــيعلمهم،فيهـــا  . أشـــبه يشء بالعب
 يل، وهــو املقــصود و.ً يقينــا إفادتــه العلــم فثبــت.هــذا ممــا يتنــزه الــشارع عنــهو

 فلـــرياجعهام ،ًهـــذه املـــسألة اهلامـــة رســـالتان معروفتـــان مطبوعتـــان مـــرارايف 
 . من أراد التفصيل فيها

  ).٤/٦٠٥"(الصحيحة"
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 باب العقائد؟ يف  هل يؤخذاحلديث احلسن لغريه: سؤال
مرتبــة مــا وحــديث  يف  الــذي أعتقــده أن التفريــق بــني حــديث ثابــت:الــشيخ

ًآخــر أعــىل ثبوتــا منــه بــني العقائــد وبــني األحكــام هــذه بدعــة ال يعرفهــا علــامء 
املــسلمني األولــني، واضــح إىل هنــا؟ وعــىل هــذا إذا كــان احلــديث احلـــسن 
ًيثبــت بــه حكـــم رشعــي فيثبـــت بــه عقيـــدة كــذلك، بــل أنـــا أقــول شـــيئا مــا أظـــن 

دمــشق الــشام ممــن شوشــوا  يف  قرأمتــوه، وقــد حاججــت مجاعــة هنــاكأنكــم
أذهــان املــسلمني اليــوم هبــذا النقــل الــذي نقلــوه وطرحــوه كأنــه عقيــدة ال شــية 

أن حـــديث اآلحـــاد ال تثبـــت بـــه العقائـــد، قلـــت : فيهـــا وال عيـــب عليهـــا، وهـــي
 :يرد عليهم شيئان ال خالص لكم منهام: هلم

ن عقيـدة مـن حـديث مهـام كـان شـأن هـذا هـو أنكـم ال تتبنـو: اليشء األول
ًاحلــديث قــوة وصــحة حتــى لــو كــان متــواترا، قــالوا ً وهــذه : كيــف ذاك؟ قلــت: ً

أن كـــــون : علـــــم احلـــــديث يف حقيقـــــة يعرفهـــــا كـــــل طـــــالب العلـــــم املبتـــــدئني
هــو متــواتر : ًاحلــديث أو كــون حــديث مــا متــواترا فــإنام ذلــك أمــر نــسبي، أي

القلــب أن هــذا حــديث  يف لقناعــةبالنــسبة ملــن تتبــع طــرق احلــديث فحــصل ا
كــل مــسلم، : ًمتــواتر يــستحيل أن يكــون كــذبا، لكــن هــل كــل حــافظ وال أقــول

ًهــل كــل حــافظ رضوري أو لزامــا عليــه أن يكــون حــديث مــا ثبــت عنــد حــافظ 
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ًمــا بأنــه متــواتر لــزام عــىل احلــافظ اآلخــر أن يكــون أيــضا عنــده متــواترا؟ لــيس  ً

 .مر بواجب، واضح هذااأل
تـــواتره أن يـــستمر  يف أنــه يـــشرتط: عريـــف احلـــديث املتـــواترت يف ومعلــوم

بأنــــه : التــــواتر مــــن الطبقــــة األوىل إىل الثانيــــة إىل أن تــــصل إىل الــــذي يقــــول
طبقـة مـا هـل يظـل  يف حديث متواتر، مايش هـذا الكـالم؟ فـإذا انقطـع التـواتر

 يف اإلمــــام البخــــاري قــــال: ال، أنــــا أقــــول اآلن: ًاحلــــديث متــــواترا؟ اجلــــواب
املوضـــوع، هـــل هـــو عنـــدي أنـــا  يف إنـــه متـــواتر وهنـــا ناهيـــة الدقـــة:  مـــاحـــديث

متــواتر؟ اإلمــام البخــاري حكــم عــىل حــديث مــا بأنــه متــواتر هــل هــو عنــدي 
 متواتر؟ هذا سؤال امتحان؟

 . ليس بالرضورة:مداخلة
  ليس بالرضورة، حيتمل؟:الشيخ
 .. حيتمل أن يكون وأال يكون:مداخلة
 . ال حيتمل:مداخلة
 .ً حيتمل أن يكون عندك متواترا وحيتمل أال يكون:مداخلة
وجوابــــه صــــحيح،لكن لــــربط أحــــدمها  جوابــــك صــــحيح: ً ال، إذا:الــــشيخ

إنـــه حـــديث متـــواتر، : حـــديث مـــا يف إذا قـــال اإلمـــام البخـــاري: بـــاآلخر أقـــول
ـــق واحـــدة، هـــل يكـــون عنـــدي  وأنـــا مل أقـــف عـــىل هـــذا احلـــديث إال مـــن طري

 ًواحلالة هذه متواترا؟ 
 . ال يكون:مداخلة
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  فيها شك هذه؟:الشيخ
 . ال:مداخلة
 هنـــا ال يــرد االحـــتامل الـــسابق، لكــن أنـــا بــسبب نظرتـــك إىل أننـــي :الــشيخ

 يف ممكن أن يكون أنا بحثت ما وجدت هـذا التـواتر كالمـك صـحيح، لكـن
ًالــصورة التــي عرضــتها آنفــا فجوابــه صــحيح، اآلن عنــد مــن لــيس عنــده خــرب 

 فيـــه إنـــه متـــواتر، فبـــاألوىل أال يكـــون عنـــده ًاحلـــديث إطالقـــا وقـــال البخـــاري
 .ًمتواترا

احلــديث  يف افرتضـوا أن رئيــسكم هـو عالمــة الزمـان: قلنـا لـذلك احلــزب
احلديث الفـالين هـو متـواتر، أأصـبح عنـدكم : أو بخاري احلديث، قال لكم

ًال، فانقطعــت السلــسلة، متــى يــصبح عنــدكم متــواترا؟ إذا : ًمتــواترا؟ اجلــواب
عـدد  يف احلديث عرشة عرشين عـىل حـسب اخـتالفهم يف ةكان عندكم أئم

التواتر، ثم اتصلتم أنتم مع هـذا العـدد حينـذاك يعـود احلـديث بالنـسبة إلـيكم 
ًمتــواترا، ومـــا دام أن الواقـــع خـــالف ذلــك، والفرضـــية أن رئيـــسكم هـــو الـــذي 
ــــالتواتر، حينئــــذ هــــذا احلــــديث يــــصبح عنــــدكم  ٍحكــــم عــــىل هــــذا احلــــديث ب

الـذي نقـل إلـيكم خـرب تـواتر احلـديث عنـده هـو فـرد، وعـىل ًآحادا؛ ذلـك ألن 
إنكـــم ال تتبنـــون عقيـــدة مـــن حـــديث صـــحيح، واضـــح هـــذا؟ : هـــذا قلـــت هلـــم

 ...هذه النقطة األوىل
كــل حــديث : وهــي التــي اقتــضاها البحــث الــسابق أن نقــول: النقطــة الثانيــة

ًحيمــل حكــام فهــو ينطــوي حتتــه عــىل عقيــدة، وإذا فــصلت العقيــدة عــن هــذا 
ــضا؟ احل ًكــم أذهبــت قيمــة هــذا احلكــم مــن الناحيــة الــرشعية، واضــح هــذا أي



 
 

٧٤ 
 مؤكـد بأنـه عـىل الوجـوب أو عــىل صإذا جـاءك أمـر مـن رســول اهللا: بمعنـى

االسـتحباب، أو جـاءك هنــي مؤكـد أنـه للتحــريم أو للتنزيـه، ذاك األمـر أو هــذا 
، النهي إذا فصلت عنهـا اعتقـادك مـن أن األمـر يفيـد الوجـوب أو االسـتحباب

نفــــسك، فكــــذلك  يف إذا فـــصلت اعتقــــادك عــــن هــــذا مل يبــــق للحكــــم أثــــر مــــا
 .ًبالنسبة للنواهي، واضح هذا أيضا؟

نـــستنتج ممـــا ســـبق أن احلكـــم لـــو كـــان التفـــصيل الـــسابق الـــذي ذهـــب : ًإذا
ًإليه بعض علامء الكالم قديام وتبناه بعـض املعـارصين حـديثا، لـو كـان هـذا  ً

ـــ ـــق لـــه وجاهـــة بـــني العقائـــد وب األحكـــام  يف ني األحكـــام لكـــان وضـــعهالتفري
ًأوىل مـــن العقيـــدة؛ ألن احلكـــم قلنـــا وهـــذا واضـــح جـــدا حيمـــل عقيـــدة فـــإذا 

 .رفعنا العقيدة منه مل يبق له أي تأثري
احلـــديث احلـــسن، فاحلـــديث  يف إذا عرفنـــا هـــذا كلـــه رجعنـــا إىل ســـؤالك

يثبــــت بــــه حكــــم رشعــــي أو ال يثبــــت، فــــإذا كــــان مــــن : احلــــسن إمــــا أن يقــــال
ًروف عنــد مجــاهري العلــامء أنــه يثبــت فــإذا هــو تــضمن عقيــدة فــال بــد مــن املعــ

ك أن فيــه عقيــدة؛ ألن هــذا أمــر شــبه  األخــذ بــه؛ ألنــه حكــم وال يــرضنا بعــد ذلــ
إشــكال أنــه  يف احلــديث احلــسن، أمــا احلــديث الــصحيح فــام يف متفــق عليــه

ـــــه ـــــان فالعمـــــل  يف جيـــــب العمـــــل ب ـــــا مـــــا ســـــبق مـــــن البي األحكـــــام، وإذا عرفن
أنــه إذا جــاء خــرب ال يتــضمن : ًيث احلــسن يتــضمن حكــام ومعنــى هــذاباحلــد

ًحكام لكن يتضمن عقيدة ولكـن إسـناده حـسن وجـب األخـذ بـه كـام وجـب 
 .احلكم؛ ألنه حكم زائد عقيدة يف األخذ به
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اعتقـــادي يشء هـــام؛ ألنـــه ال يوجـــد  يف وممـــا يتفـــرع مـــن هـــذا الكـــالم هـــو

ًمسطورا فيام علمـت، مـا قلتـه أيـضا ألولئـك ًهـأنتم تفرقـون عمليـا :  احلـزبينيً
األحكـام، فـامذا تفعلـون  يف العقيـدة وحـديث اآلحـاد يف بـني حـديث اآلحـاد

ًطوايــاه عقيــدة مــن جهــة، وحكــام مــن جهــة؟ ولــو  يف إذا جــاء حــديث حيمــل
أنــه عنــدنا كــام بينــا ال فــرق بــني حــديث فيــه حكــم أو حــديث فيــه عقيــدة، فمــن 

ه عقيـــدة، لكـــن حـــسب فلـــسفتهم كـــان فيـــه حكـــم أو مـــن كـــان فيـــه حكـــم ففيـــ
الـــسؤال فطلبـــوا املثـــال، قلـــت  يف مـــا مـــوقفكم؟ حـــاروا: اخلاصـــة قلـــت هلـــم

البخـــاري  يف احلــديث الــصحيح يف قولــه عليــه الـــصالة والــسالم: ًهلــم مــثال
: يقـول: التشهد األخـري فليـستعذ بـاهللا مـن أربـع يف إذا جلس أحدكم«: وغريه

قيــــة احلـــــديث معــــروف، هـــــم  وب»..اللهــــم إين أعــــوذ بـــــك مــــن عـــــذاب القــــرب
أعــــرفهم ال يؤمنــــون بعــــذاب القــــرب؛ألهنم بــــزعمهم عــــذاب القــــرب أحاديثــــه مل 

 .تبلغ مبلغ التواتر
 بغـــض صاآلن أمـــركم رســـول اهللا : ال جيـــوز االعتقـــاد بـــه، قلنـــا هلـــم: ًإذا

النظـــر األمـــر للوجـــوب أو االســـتحباب، أمـــركم رســـول اهللا أن تـــستعيذوا مـــن 
هـــذا حــــديث أحكـــام جيــــب األخـــذ بــــه : ن قلــــتمعـــذاب القــــرب فـــإ: أربـــع منهــــا

العقيــدة؛ ألن عــذاب  يف هــذا حــديث آحــاد ال جيــوز األخــذ بــه: ناقــضتم قولــه
القـرب عقيـدة، فـامذا تفعلــون؟ أتـأمترون بـأمره عليــه الـسالم كحكـم رشعــي أم 

يــــدة ال تثبــــت بحــــديث آحــــاد وهــــذا حــــديث قترجعــــون إىل فلــــسفتكم أن الع
ذا أو قلــتم هــذا خــالفتم عقيــدتكم، نحــن ال آحــاد فــال نأخــذ بــه؟ ســواء قلــتم هــ

خــالفتم الــرشع، هــم خمــالفون للــرشع، لكــن خــالفوا عقيــدهتم بــسبب : نقــول
 .العقيدة يف األحكام وحديث اآلحاد يف تفريقهم بني حديث اآلحاد
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 . حول هذه املسألة الطريفةناهذا ما عند
 .. سأل األخ عن احلسن لغريه، كذلك ما ذكرته هو ينطبق:مداخلة
 . هو كذلك:الشيخ

   )٠٠:١٥:٤٢/أ٤٤"(رحلة النور"
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: اآلونــــة األخــــرية حــــزب مــــن األحــــزاب اإلســــالمية قــــالوا يف  ملــــا وجــــد
هـــذا : قلنـــا هلـــم. حـــديث اآلحـــاد ال تؤخـــذ منـــه عقيـــدة، وإنـــام حـــديث التـــواتر

 ألنكـــم :ملـــاذا؟ قلنـــا لـــه: قـــالوا. ًيعنـــي ال تؤخـــذ العقيـــدة مـــن احلـــديث مطلقـــا
الذين حتملون هذه العقيـدة هـاتوا إيل بعقيـدة أثبتموهـا بحـديث متـواتر، وال 
سبيل لكم إىل ذلـك؛ ألن الـشيخ واإلمـام والعـامل الـذي تثقـون بـه هـو الـشيخ 

 ...تقي الدين رمحه اهللا
ال يمكـــن أن يوجـــد عنـــدكم عقيـــدة أثبتموهـــا بحـــديث متـــواتر :  قلـــت هلـــم
 الواقع، فـإنكم عـاجزون عـن أن تقـدموا مـا ًأوال: ملاذا؟ قلت: عندكم؟ قالوا

أطلــــب، لكننــــا إذا قلنــــا لكــــم مــــا مــــوقفكم بالنــــسبة ألحاديــــث عــــذاب القــــرب، 
 .إىل آخره.. هذه أحاديث آحاد وال جيوز اإليامن هبا: تقولون

ًثانيـــا وهـــذا هـــو املهـــم أن حـــديث التـــواتر قـــضية نـــسبية رشحـــت هلـــم هـــذا 
ًالقـــضية رشحـــا بالغـــا، وقلـــت هلـــم  تقـــي الـــدين النبهـــاين هـــو العــــامل الــــشيخ: ً

الفاضل اجلليل عندكم والذي مجع العلوم كلهـا، فلـو فرضـنا أنـه ثبـت عنـده 
ًأن حــديثا مــا هــو عنــده حــديث متــواتر، جــاء مــن طــرق كثــرية وكثــرية جــدا، ال  ً
ننـــاقش اآلن؛ ألن املهــــم رأيـــه، أن هــــذا احلـــديث متــــواتر عنـــده، حيــــنام نقــــل 

ــــه إلــــيكم هــــذا الــــرأي أصــــبح عنــــدكم آ ــــه؟ إن أخــــذتم ب حــــاد، هــــل تأخــــذون ب



 
 

٧٨ 
نقــضتم مبـــدأكم؛ ألنـــه آحـــاد، أمــا الـــشيخ واجـــب عليـــه أن يأخــذ بـــه ألنـــه ثبـــت 
 ًعنـده متـواترا، أمــا عنـدكم غـري متــواتر؛ ألن التـواتر يـشرتط فيــه اتـصال التــواتر

كل طبقة بمعنى، أنـتم يـا أفـراد حـزب التحريـر، أنـتم مـا شـاء اهللا عديـد مـن يف 
تخصـــــــصني بعلــــــم احلــــــديث، ومفـــــــرقني هبــــــذه الـــــــبالد العلــــــامء األفاضــــــل م

اإلســالمية، عــرشين ثالثــني أربعــني، كــل واحــد مــنكم اتــصل مــع العــدد هــذا، 
كــــل واحــــد يقــــول أن احلــــديث الفــــالين هــــو حــــديث متــــواتر، حينئــــذ يــــصري 
ـــــواترا، أمـــــا جمـــــرد أن يقـــــول لكـــــم إمـــــامكم أو شـــــيخكم أن هـــــذا  ًعنـــــدكم مت

 !؟]ا عندكمًفكيف يكون متواتر[..احلديث متواتر،
  )٠٠:٤٥:٣٠/ ٢٣٨"(اهلدى والنور"
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معـــرض كالمـــه حـــول بعـــض األمثلـــة التـــي تـــدل عـــىل تعـــصب أيب غـــدة  يف قـــال اإلمـــام(

 :)لشيخه الكوثري بالباطل
 حــــــديث رد الـــــشمس عــــــىل عــــــيل ريض اهللا عنــــــه "املــــــصنوع" يف  جـــــاء

 يف ]أبـــو غـــدة[ فـــذكر املتعـــصب.  أن غربـــت ومل يـــصلليـــصيل العـــرص بعـــد
 وآخــرون ذهبــوا ,التعليـق عليــه مجاعـة مــن العلـامء قــالوا بأنـه حــديث موضـوع

 فــضل املتعــصب بــني هــذين احلكمــني ,إىل تــصحيحه مــنهم شــيخه الكــوثري
أن يــــــرجح !  وهــــــو األمـــــر الطبيعـــــي املــــــالزم لـــــه– ومل يـــــستطع ,املتناقـــــضني

اول بــادئ الــرأي أن يــرجح التــصحيح بــدون  ولكنــه حــ,أحــدمها عــىل اآلخــر
 :)٢١٥(ً وإنام تقليدا منه لشيخه الكوثري فقال ,مرجح

لمــــسألة لوقــــد جــــاءت كلمتــــه رمحــــه اهللا تعــــاىل عــــىل وجازهتــــا ملخــــصة 
 ,صـــحة احلـــديث مـــن حيـــث الـــصناعة يف  وال كـــالم: إذ قـــال,أحـــسن تلخـــيص

فأفـــاد  .املطالـــب العلميـــة يف لكـــن حكمـــه حكـــم أخبـــار اآلحـــاد الـــصحيحة
 ألنـه ,بابـه وموضـوعه يف هبذا اإلجياز البـالغ أن اخلـرب عـىل صـحته ال يـنهض

 فــال بــد عــىل .مــن املطالــب العلميــة التــي تتوقــف عــىل اليقينيــات ومــا قارهبــا
 ,هــذا مــن تأويــل اخلــرب مــع قولنــا بــصحته ملخالفتــه مــا هــو مــن األمــور العلميــة

 .واهللا تعاىل أعلم
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 أنــــه هبــــذه الفلــــسفة التــــي تلقاهــــا مــــن  ومل يــــدر,هكــــذا قــــال هــــذا املــــسكني
 ." فـرصنا حتـت املـزارب,كنـا حتـت املطـر" :شيخه جيعله كام تقول العامـة

ًألنـــه فـــتح عـــىل نفـــسه بابـــا للـــشباب الـــذين ال علـــم هلـــم بالـــسنة أن يـــردوا كـــل 
 يف  وإنــــام هــــي,األمــــور التــــي ليــــست مــــن األحكــــام يف حــــديث صــــحيح ورد

الغيبيــات التــي  يف  وبكلمــة واحــدة,راملعجــزات أو بــدء اخللــق واجلنــة والنــا
 ثــم حتفــظ ,تتوقـف عــىل اليقينيــات بزعمـه ويعنــي بــذلك األحاديـث املتــواترة

 ويعنــــي األحاديـــث املـــشهورة التــــي رواهـــا أكثـــر مــــن "أو مـــا قارهبـــا" :فقـــال
 أمــا احلــديث الــذي تفــرد بــه الثقــة وهــو صــحيح عنــد أهــل العلــم فلــيس .اثنــني
 وليـت شـعري كيـف يـؤول ,ن تأويلـه بزعمـهالغيبيـات عنـده فـال بـد مـ يف حجـة

مثــل هــذا احلــديث الــذي يتحــدث عــن واقعــة معينــة؟ اللهــم إال بإنكــار معنــاه 
 ً متامــا كــام فعلــوا,وتعطيلــه حتــى يتفــق مــع العقــول املريــضة والقلــوب العليلــة

 ! آيات الصفات وأحاديثها يف 
  ).٣٤ – ٣٢ص"(حتقيق شرح العقيدة الطحاوية"



 
 

٨١ 

 
 

حتـــدثنا مـــع أحـــد املبتـــدعني مـــن األشـــاعرة، ووصـــل : يقـــول صـــاحب الـــسؤال: امللقـــى
 عىل مذهبي؟ أنا شافعي املذهب، فهل تنكرون: احلديث أنه قال
ــشافعي صإذا ورد حــديث صــحيح عــن النبــي : فقلنــا لــه  خيــالف قــول ال

 ؟ص النبي فهل تأخذ قول الشافعي أم حديث
 . قول النبي، ومن ترك النبي فقد كفر: ال بالطبع: فقال

ـــــا لـــــه ـــــث الـــــصحيحة الـــــواردة عـــــن مـــــاذا تقـــــول فـــــيمن تـــــرك األ: فقلن حادي
 ؟ صالنبي

 نحــن ال ننكرهــا ونجحــدها، ونأخــذها بظنيــة الثبــوت، وال نأخــذ بــه: فقــال
 . العقيدةيف 

 . شنشنه نعرفها من أخزم.  أوه:الشيخ
قطعــــي : تقــــسيم اإلســــالم إىل قــــسمني: اإلســــالم  يفمــــن العلــــم الــــدخيل

ك: الثبــوت ــ أن أعــرف : ظنــي الثبــوت، أنــا أشــهد بــاهللا، وأحلــف عــىل مــا أقول
أبـــو بكـــر :  وأخلـــص النـــاس لرســـول اهللا وهـــوصالنـــاس بكـــالم رســـول اهللا

 . الصديق ما كان يعرف هذه الفلسفة
 . ثم إذا انظرنا إىل الطبقة الثانية وهي طبقة التابعني



 
 

٨٢ 
ِّيد التــابعني ســعيد بــن املــسيب أو املــسيب وكــان يكــره أن يقــالخــذوا ســ َّ ُ :

َاملــسيب رمحـــه اهللا كــان أعلـــم التــابعني، أو حتـــى ن :  العلـــم إىل اهللا نقـــولَلِكــَّ
كــان مــن أعلــم التــابعني وأزهــدهم، وقــد لقــي مــن بعــض احلكــام األمــويني مــا 

، فعذبـــه لقـــي بـــسبب أنـــه أبـــى أن يـــزوج ابنتـــه بـــويل العهـــد كـــام يقولـــون اليـــوم
 . بينام زوجها بأحد تالمذته الفقراء واملساكني

ــــــشاهد ــــــابعي اجلليــــــل ال يعــــــرف هــــــذه الفلــــــسفة الدخيلــــــة: ال  يف هــــــذا الت
 . اإلسالم منه قطعي الثبوت ومنه ظني الثبوت: اإلسالم

الــــسؤال  يف يرتتــــب مــــن وراء هــــذا التقــــسيم ختيــــري املــــسلم كــــام ســــمعتم
ي الثبــوت أوال يأخـــذ، أهكــذا كـــان ختيــري املــسلم بـــني أن يأخــذ بـــام كــان ظنـــ

 السلف الصالح؟
الكتـــاب والـــسنة والـــسلف الـــصالح، : ننـــا نقـــول لكـــماخوإلـــذلك نحـــن يـــا 

إنــام نؤكــد عــىل مــسامعكم هــذا الــرشط الثالــث؛ ألننــا نعلــم يقينــا مــثلام أنكــم 
 يف تنطقون أنه ال يوجد عـىل وجـه األرض طائفـة مـسلمة مهـام كانـت عريقـة

نحن لسنا عـىل الكتـاب والـسنة كـام سـمعتم :  تقولالضالل، ال توجد طائفة
جواب املسؤول، لكن توجـد طوائـف، بـل مجـاهري املـسلمني اليـوم  يف آنفا

نحـــن مـــع الكتــاب والـــسنة وال يـــستطيعون بطبيعـــة احلـــال أن : الــذين يقولـــون
وعــــىل مــــنهج الــــسلف : يقولــــوا إال هــــذه الكلمــــة، ال يوجــــد فــــيهم مــــن يقــــول

 قــال عنهــا رســول اهللادا، هــي الطائفــة املنــصورة التــي الــصالح إال طائفــة قليلــة جــ
ــــث الــــصحيحة  يف ص ــــزال طائفــــة مــــن أمتــــي ظــــاهري«بعــــض األحادي  نال ت

 .»عىل احلق، ال يرضهم من خالفهم حتى يأيت أمر اهللا، حتى تقوم الساعة



 
 

٨٣ 
 من هي هذه الطائفة؟ 

هم الغرباء الذين يـصلحون مـا أفـسد النـاس مـن سـنتي «: قال عليه السالم
 من هم؟ . » بعديمن

 . هم الذين يتمسكون بام كان عليه رسول اهللا وأصحاب رسول اهللا
 لـيس بـام كـان عليـه رسـول اهللا فقـط؛ بـل وأصـحاب رسـول ؟أعطوا بالكم

 ملــا قيـل لــه  الفرقـة الناجيــة، الفرقـة الناجيـةصاهللا، هكـذا وصـف رســول اهللا
 ما هي؟: عليه السالم

 . األخرى، وال اختالف بينهامإحداهم أصح من : جاءت هناك روايتان
 ... ، اجلامعة، هم أصحاب الرسول»هي اجلامعة«: قال: األوىل
ــــــة ــــــه وأصــــــحايب«: هــــــي تفــــــسري للجامعــــــة قــــــال: الثاني ــــــا علي  »هــــــي مــــــا أن

وأصـــحايب؛ ولـــذلك فمـــن يأخـــذ بالكتـــاب والـــسنة ال يلتفـــت إىل األخـــذ بـــام 
لعــــامل ضــــالل مبـــني، وهــــذا واقـــع ا يف كـــان عليــــه الـــسلف الــــصالح فـــسيكون

 . اإلسالمي اليوم وقديام بالنسبة لبعض الطوائف والفرق
الــــسلف الــــصالح، فهــــل كــــان الــــسلف : لــــذلك نحــــن ندنــــدن حــــول كلمــــة

، لكــن ...الـصالح يعــرف فكـرا أو عمليــا؛ ألننــي أدري أن هنـاك اصــطالحات
 املهم واقعيا هل كان فيهم إذا جاءه حـديث مـن شـخص واحـد، وهـذا اسـمه 

َّيد بـــن املـــسيب أو املـــسيب ســـمع أبـــا هريـــرة يـــروى حـــديث أحـــاد، مـــثال ســـع َّ
القـــرب، هـــل يـــرى لـــه اخلـــرية أال  يف العقيـــدة، مـــثال يف  عالقـــة مـــثاللـــهحـــديثا 

 يأخذ به، ألنه حديث آحاد؟ 



 
 

٨٤ 
ًما كانوا يعرفون هذه الفلـسفة إطالقـا، وإنـام كـان يعرفـون شـيئا . ما شا اهللا

 . حديثه يف ]رسوله[م بينه كتابه ث يف ًواحدا هو ما أشار إليه ربنا عز وجل
﴿: أمــا الكتــاب فقولــه تعــاىل

﴾)تثبتوا كام بقراءة أخرى: تبينوا. )٦:احلجرات . 
: احلـــديث الـــذي قـــال فيـــه الرســـول عليـــه الـــسالم يف يف احلـــديث اآلخـــر،

فكــان التــابعون يتحــرون أن . )١(»دث بكــل مــا ســمعًكفــى املــرء كــذبا أن حيــ«
يعرفوا هذا احلديث يرويه تابعي آخر عـن صـحايب، الـصحابة كلهـم عـدول، 

أن  يف عنــده أبــدا تــردد يف فــإذا التــابعي ســمع مــن الــصحايب مبــارشة، مــا عــاد
لكنـي كـأنني أشـعر مـن متـام فلـسفة هـذا . يأخذ هبذا احلديث؛ ألنه خرب آحاد

مــا يعـــرف شـــو معنــى حـــديث اآلحـــاد بــال شـــك ألن هـــذا عـــضكم بالكــالم أن 
 اصطالح؟ 

قـــال اهللا، وقـــال : اآلن أنـــا أكلمكـــم وأنـــا واحـــد، أنـــا بـــاقول: حـــديث آحـــاد
 . والخ.. و.. رسول اهللا، وقال الصحابة

خــــدوا، لــــستم أوا وال مــــا بتخــــدأ الفلــــسفة أنــــتم لكــــم اخليــــار تهعــــىل هــــذ
 .مكلفني

ــ«: بيــنام الرســول يقــول ة وحــدثوا عــن بنــي إرسائيــل وال بلغــو عنــي ولــو آي
 .  إىل آخر احلديث)٢(»حرج

                                                
 ).٧رقم( مسلم )١(
 ).٣٢٧رقم( البخاري )٢(



 
 

٨٥ 
بـــذلك تنبـــت مـــن وراء هـــذه الفلـــسفة آثـــار كثـــرية جـــدا؛ كثـــري مـــن النـــاس ال 

نحــــن نظــــن ألن اخلــــرب ظنــــي، البحــــث مــــع : يؤمنــــون بعــــذاب القــــرب، يقولــــون
 . األسف طويل، وأخشى أن يصاب بعضكم بامللل

ِّ املـسيب سـمع مـن عـرشة مـن َّلو تصورنا سعيد بن املسيب أو: خرب آحاد
ــــك، هــــذا  أصــــحاب الرســــول أو عــــرشين أصــــحاب الرســــول أن أكثــــر مــــن ذل

ـــــواتر ـــــواترا، شـــــوف هـــــذا الت مـــــا رواه مجاعـــــة مـــــن : احلـــــديث صـــــار عنـــــده مت
املــسلمني يــستحيل تواطــؤهم عــىل الكــذب، فــإذا افرتضــنا أن حــديثا ســمعه 
 مثــل ســعيد بــن املـــسيب عــن عــرشة عــن عـــرشة مــن أصــحاب الرســول، هـــذا

أن الرســول قــال هــذا احلــديث، لكــن جــاء تــابع تــابعي مثــل : صــار عنــده يقــني
ســــعيد بــــن املــــسيب، هــــل هــــذا ؟ اإلمــــام الزهــــري ســــمع هــــذا احلــــديث عــــن

 احلديث عنده متواتر؟ 
عــرشين، هـــو .. ألنــه هــو ســـمعه مــن واحــد، الواحـــد ســمعة مــن عـــرشة. ال

 . خرب آحادعنده متواتر، لكن عند تابع التابعي اإلمام الزهري هذا صار 
إذن أي خـــرب حيـــدث بـــه ســـعيد بـــن املـــسيب مهـــام كـــان قوتـــه، مهـــام كـــان 

 . تواتره يصبح عند تابع التابعني ظنيا؛ أي غري قطعي الثبوت
 . أن تأخذ به أو أال تأخذ به: أنت بقى خمري: هذه الفلسفة تقول له

إذا كــــان احلــــديث لــــه عالقــــة بالعقيــــدة فأنــــت إن : مــــن متــــام الفلــــسفة قــــال
احلكـــم  يف بـــه، تأخــذ بـــه وحتملـــه حممــل الظـــن ال القطــع، وإن كـــانأخــذت 

جيب عليك أن تأخذ به، فرقـوا بـني العقيـدة وفرقـوا بـني احلكـم، تفريـق آخـر 
وهلذا التفريق ذيول وآثار كثرية؛ بحيث أنـك لـن تـستطيع أن تأخـذ مـن واحـد 



 
 

٨٦ 
ه إن مـن هـؤالء الـذين تـأثروا هبـذه الفلــسفة الكالميـة أن تأخـذ منـه عقيـدة؛ ألنــ

أن يكــون قطعــي الداللــة، فلــسفة : كـان مــن القــرآن الثابــت قطعيــا فهـو يــشرتط
القــرآن قطعــي الثبــوت لكــن أحيــان ال . أخــرى قطعــي الثبــوت قطعــي الداللــة

أنـــت : العقيـــدة يف يكـــون قطعـــي الداللـــة، فـــإذا مل يكـــن قطعـــي الداللـــة أيـــضا
يـل هـذا طويـل، وطو يف إن شئت أخذت وإن شئت مل تأخـذ؛ البحـث: خمري

هــذا املوضــوع بإمكــانكم  يف جــدا، وأنــا بفــضل اهللا يل رســالتان خمصــصتان
أن تسألوا عنهام، وتدرسـوها إن شـاء اهللا دراسـة طيبـة، املهـم أن التفريـق بـني 
حـديث اآلحـاد وحــديث التـواتر هــذا اصـطالح ال ينبغـي أن نبنــي عليـه تفريقــا 

ًكــان متــواترا، أمــا إذا العقيــدة فــال يؤخــذ بـه إال إذا  يف بـني مــا إذا كــان احلـديث
 . األحكام فيجب أن يؤخذ به يف كان

 ص إذا جـــــاءك احلــــــديث عـــــن رســــــول اهللا ،هـــــذا التعريــــــف ال أصـــــل لــــــه
 . األحكام يف العقيدة أو يف صحيحا وجب األخذ به مطلقا سواء كان

 ) ٠٠: ٢٣: ٥٧ /٧٤٢("اهلدى والنور"
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كم األشـخاص الـذين ينكـرون أحاديـث اآلحـاد عـىل الـرغم مـن إقامـة ما ح: يقول: سؤال

 احلجة عليهم، هل هم فساق أو ضالني أو كفرة؟
ً ال شــــك أن كـــــل مــــسلم يتبنــــى مـــــذهبا لــــه أو منهجــــا أو ســـــبيال أو :الــــشيخ ً ً

، صًطريقـــــا مل يكـــــن عليـــــه ســـــلفنا الـــــصالح، الـــــذي يعنـــــي صـــــحابة النبــــــي 
ك أن هــــذا املــــسلم الــــذي خيـــــالف والتــــابعني هلــــم، وأتبــــاع التــــابعني، ال شــــ

ــشك يف هــؤالء يعــيش أنــه واقــع  يف ضــالل مبــني، ثــم هــذا الــضالل الــذي ال ن
فيـــه ومتلـــبس لـــه مـــن قمـــة رأســـه إىل أمخـــص قدمـــه قـــد يكـــون يـــورده مـــوارد 

رصيــح القـــرآن  يف الكفــر واخلــروج مــن امللــة؛ ذلــك ألن اهللا عــز وجــل قــال
﴿: الكـريم

﴾) فالـذين )١١٥:النـساء ،
يتفلــسفون بفلــسفة إنكــار حــديث اآلحــاد، هــؤالء خيــالفون ســبيل املــؤمنني، 

ـــــر مـــــن مـــــرة ـــــا أكث ـــــ: وقـــــد ذكرن سلف الـــــصالح وتبلـــــيغهم لـــــدعوة أن هـــــدي ال
ًاإلســالم، حتـــى شـــملت قـــسام كبــريا مـــن أقطـــار الـــدنيا، إنــام كـــان ذلـــك بنقـــل  ً

دعــوة الرســول عليــه الــصالة والــسالم، مــن أشــهر ذلـــك  يف اآلحــاد واألفــراد
الــسرية النبويــة ويف التــاريخ اإلســالمي األول، أن النبــي  يف ممــا هــو معــروف

 يف  الواحــــــدة إىل الــــــدخول يرســــــل الــــــشخص الواحــــــد يــــــدعو القبيلــــــةص
اإلســـالم، فيـــأمرهم بـــأن يوحـــدوا اهللا وحـــده ال رشيـــك لـــه، وإذا اســـتجابوا أن 

وو إىل آخـره، كيـف انتـرش اإلسـالم هبـؤالء .. يصلوا وأن يصوموا وأن يزكوا



 
 

٨٨ 
ــى  ــى شــمل كثــريا مــن الــبالد، حت ًاألفــراد؟ وهكــذا اســتمر انتــشار اإلســالم حت

ًأن مـسلام : ًاليا مـثال وأمثاهلـا؛ بـسببوسـط البحـار كأسـرت يف البالد التي هـي
: بلــد مــا طرقتــه قدمــه مــن قبــل فيقــول هلــم يف ســبيل التجــارة فينــزل يف يــسافر

ًديــن اهللا أفواجــا بخــرب الواحــد؛  يف اإلســالم كــذا وكــذا وكــذا، فيــدخل النــاس
أن خــرب الواحــد ال : ويقولــونالواحــد ولــذلك فهــؤالء الــذين يــستهينون بخــرب 

الفون ســـبيل املــؤمنني، بـــل ســبيل ســـيد املــؤمنني الـــذي تثبــت بــه عقيـــدة، خيــ
ًكـــــان أرســـــل معـــــاذا وأرســـــل عليـــــا وأرســـــل أبـــــا موســـــى األشـــــعري دعـــــاة إىل  ً

وهكـــذا، .. الـــيمن، ودحيـــة الكلبـــي إىل بـــالد ســـوريا إىل الـــروم يف اإلســـالم
ًالتــاريخ اإلســالمي كــانوا أفــرادا، فكيــف  يف هــؤالء الــدعاة األولــني معــروفني

 !آلحاد ال تثبت به عقيدة؟أن حديث ا: يقال
نحــن لنــا واحلمــد هللا رســالتان تعــالج هــذه القــضية معاجلــة علميــة وعقليــة 
رشعيـــة، لـــيس عقـــل فلتـــان، عقـــل رشعـــي مـــأخوذ مـــن الكتـــاب ومـــن الـــسنة، 

ًلــيس عقــال؛ ألن : فــصدقوا حيــنام قـالوا.. وكـل مــا خـرج عــن الكتــاب والـسنة
ـــ يف اهللا عـــز وجـــل حيـــنام ذكـــر الكفـــار وهـــم ار حكـــى عـــنهم أهنـــم عـــذاب الن

ًفـإذا مـن هـو ، )١٠:امللـك (﴾﴿: قـالوا
 العاقل؟

 يف كــم الــرشع عــىل عقلــه؛ ألن هــذا العقــل كــام قلنــا العقــل املطلــق مــوزعُهــو الــذي حي
ـــشخص، لـــو قيـــلالبـــرش ً، لـــيس معروفـــا حمـــدودا ب عـــصوم عقـــل الرســـول امل: ً

عــىل الــرأس والعــني، هــذا مرجــع، لكــن عقــل البــرش الــضائع الفلتــان الــذي ال 



 
 

٨٩ 
حـــدود لـــه هـــذا مـــن متـــام الـــضالل حيـــنام تبنـــوا مـــا أداه عقلهـــم املجـــرد عـــن 

 .أن حديث اآلحاد ال تثبت به عقيدة: انطباع الكتاب والسنة إىل أن يقولوا
ومــا هــو طوايــاه نكتتــني، وكيــف يظهــر،  يف ًوأنــا أرضب لكــم مــثال حيمــل

 .صاملوقف هؤالء الناس الذين حكموا عقوهلم عىل نصوص نبيهم
التـــشهد  يف إذا جلــس أحــدكم«: حــديث البخــاري ومــسلم يف ص لقــد قــال

اللهــــم إين أعــــوذ بــــك مــــن عــــذاب : األخــــري فليــــستعذ بــــاهللا مــــن أربــــع، يقــــول
جهـــــنم، ومـــــن عـــــذاب القـــــرب، ومـــــن فتنـــــة املحيـــــا واملـــــامت، ومـــــن رش فتنـــــة 

األحكــام، ال يؤخــذ  يف ، هــذا حــديث آحــاد يؤخــذ عنــدهم» املــسيح الــدجال
ًيتـضمن حكـام، ويتـضمن : العقيدة، لكن هذا احلديث يتـضمن أمـرين يف به

: عــذاب القــرب، العقيــدة: ، العقيــدة»فليــستعذ بــاهللا مــن أربــع«: عقيــدة، احلكــم
ــيشء ال  يف املــسيح الــدجال آخــر الزمــان، وكــيفام يــستطيع هــذا أن يــستعيذ ب

ضــالل،  يف حــيص بـيص، وكـيفام مـال فهـو يف ًيـستطيع، إذا هـويـؤمن بـه؟ ال 
إن أخــذ باحلــديث؛ ألن فيــه حكــم رشعــي، وهــذا واجبــه، لكنــه مل يأخــذ بــام 

آخـــــر  يف فيـــــه مـــــن عقيـــــدة وهـــــو اإليـــــامن بعـــــذاب القـــــرب وباملـــــسيح الـــــدجال
 .الزمان
أثنـــــاء تطبيقـــــه هلـــــذا احلكـــــم هـــــو خمـــــالف لعقيدتـــــه، وهـــــذا مـــــن  يف :ًفـــــإذا

 . الضالل املبني
   )٠٠: ١٩: ٢٠/ ٧٢٨/اهلدى والنور (



 
 

٩٠ 

 
 .تكفري املستهزئ بالسنة أهو العلم بكوهنا سنة أم غري ذلك يف يسأل السائل ما الضابط

ــــه ال جيــــوز تكفــــري مــــسلم يــــشهد أن ال إلــــه إال اهللا وأن :الــــشيخ  ال شــــك أن
الــسنة، أمــا إذا  يف  الــذي ينكــره هــو ثابــتًحممــدا رســول اهللا إال وهــو يعلــم أن

ًكــان جــاهال فينبغــي أن يعلــم بــدل أن يكفــر، فمــن أنكــر شــيئا يــؤمن بثبوتــه َّ َ ُ  يف ً
 .السنة ومع ذلك فهو أنكره هذا بال شك كافر حيل دمه

وهــذا اجلــواب جيرنــا إىل مــسالة خالفيــة منــذ قــديم أال وهــي أن كثــري مــن 
لنبــــوي مــــن حيــــث وروده إلينــــا إىل العلــــامء املتــــأخرين يقــــسمون احلــــديث ا

قـسمني حـديث متــواتر، وحـديث آحــاد، ويبنـون عــىل ذلـك أهنــم يقولـون مــن 
أنكــر حــديث التــواتر فهــو كــافر، ومــن أنكــر حــديث اآلحــاد فلــيس بكــافر، أنــا 
أعتقـــــد أن هـــــذا اجلـــــواب التفـــــصييل قـــــائم عـــــىل تفـــــصيل الـــــسابق للحـــــديث 

مـــن  ,الـــشـرع يف  أصـــل لـــهٌّاملتـــواتر وحـــديث اآلحـــاد، وكـــل مـــن التفـــصيلني ال
حــديث متــواتر ويف حــديث آحــاد؛ ألن التــواتر واآلحــاد هــو  يف حيــث الواقــع

طريقـــة وصـــول احلـــديث إىل فـــرد مـــن األفـــراد، لكـــن هـــذا لـــيس مـــن طبيعـــة 
احلديث، ألن احلديث هو ما صـدر مـن فـم الرسـول عليـه الـسالم ولـيس مـن 

ث التــواتر فهــو كــافر، القــرآن، فالتفــصيل الــسابق بــالتفريق بــني مــن أنكــر حــدي
ًومـــن أنكـــر حـــديث اآلحـــاد فهـــو فاســـق، هـــذا لـــيس دقيقـــا؛ إنـــام الـــصحيح أن 

ًكــل مــن أنكــر حــديثا يعتقــد أن الرســول قالــه فهــو كــافر ســواء كــان هــذا : يقــال



 
 

٩١ 
احلديث عند زيد من الناس متـواتر أو آحـاد، املهـم أن الـشخص الـذي أنكـر 

هـــــذا : ذلـــــك بيقـــــول لـــــكاحلـــــديث يعتقـــــد أن النبـــــي عليـــــه الـــــسالم قالـــــه مـــــع 
العقـــــل إىل آخـــــر الفلـــــسفة  يف ُاحلـــــديث ال يمكـــــن أن يقبـــــل ألنـــــه مـــــا يـــــدخل

العــــصـرية املعروفــــة اليــــوم أمــــا كونــــه حــــديث متــــواتر أو حــــديث آحــــاد فهــــذا 
وبالكــاد  املليــون واحــد مــن املــسلمني، يف التفــصيل ال يمكــن أن يعرفــه إال

أن مــن الدســائس التــي املليــون، ولــذلك أنــا اعتقــد  يف أن يوجــد هــذا الواحــد
اإلســـالم بـــسوء نيـــه أو بحـــسن قـــصد لكـــن عـــىل كـــل حـــال هـــذا  يف أدخلـــت
 أال وهو التفريـق بـني احلـديث احلـديث اآلحـاد وحـديث ،اإلسالم يف دخيل

التواتر، ثم ربط نتيجة ختتلف واحدة عـن األخـرى بـاختالف كـون احلـديث 
ًمتواترا أو آحادا ً. 

ن مــن أنكــر حــديث التــواتر فهــو كــافر، أ النتيجــة  ...ًذكرنــا آنفــا مــن مجلــة
هـــو حـــديث متـــواتر عنــــد أهـــل العلـــم، نرجـــع لــــنفس املعنـــى الـــسابق، لنــــأيت 

لكــن ماليــني املــسلمني  بمثــال آخــر فــيام بعــد حــديث متــواتر عنــد أهــل العلــم
ُمــا عنــدهم خــربه هــذا احلــديث، فواحــد ســمع بــه قــال ُ َ هــذا مــش معقــول مــش : َ

ًيثا قالـــه الرســـول لكـــن أهـــل العلـــم مقبـــول، لكـــن مـــا عنـــده علـــم بـــأن هـــذا حـــد
ك هــو يعلــم هــو حــديث ثابــت عــن  يقولــون حــديث متــواتر، وعــىل عكــس ذلــ
الرســــول لكــــن مــــو متــــواتر مــــع ذلــــك هــــو بينكــــره، األول مــــا يكفــــر، واآلخــــر 

 .بيكفر
ٌنتيجـــة أخـــرى نتجـــت مـــن التفريـــق بـــني حـــديث اآلحـــاد وحـــديث التـــواتر؛ 

، حــديث التــواتر ال جيــوز حــديث اآلحــاد يؤخــذ فيــه باألحكــام دون العقيــدة



 
 

٩٢ 
العقيـدة فرقـوا بـني  يف العقيدة أو عىل األقـل ال جيـب األخـذ بـه يف األخذ به

العقيــدة، أمــا العقيــدة فــال بــد  يف األحكــام لــيس يف حــديث اآلحــاد فيؤخــذ بــه
 متـــواتر هـــذا الكـــالم مـــن العجائـــب أنـــه – أيـــش؟ –أن يكـــون احلـــديث فيهـــا 

ًيقــرره بعــض العلــامء قــديام وحــديثا؛  لــو ســئل هــذا العــامل احلــديث صــحيح ً
ًوال ضــعيف؟ مــا بيعــرف فــضال أن يعــرف إذا قيــل لــه هــذا متــواتر وإال آحــاد،  َّ

 تفـــرق قــدرت) ًإذا كيـــف(شـــو بيعرفنــي هـــذه مــا هـــي شــغلتي؛ ) ســيقول لــك(
بــــني احلــــديث اآلحــــاد وحــــديث التــــواتر، ورتبــــت عــــىل ذلــــك أنــــه مــــن ينكــــر 

العقيـــدة ال تثبـــت إال بحـــديث العقيـــدة ال ضـــري عليـــه ألن  يف حـــديث اآلحـــاد
 .التواتر

هــــذه الطابوســــة بــــالتعبري  يف  مــــع األســــف الــــشديد حــــزب التحريــــر وقــــع
ـــشأ حـــزب  يف هـــذا املطـــب يف الـــسوري يعنـــي هـــذه احلفـــرة، فقـــال أول مـــا ن

العقيـدة، وبعــدين صـار مناقــشات  يف ال جيـوز أخــذ حـديث اآلحــاد: التحريـر
ال : ً عبـــارهتم؛ كانـــت ســـابقادلوا وبـــني بعـــض أفـــراد مـــن أهـــل الـــسنة عـــبيـــنهم

العقيـدة، فحولوهـا إىل ال جيـب، كـانوا مـن  يف جيوز األخذ بحـديث اآلحـاد
أن احلــزيب التحريــري حــرام عليــه : ال جيــوز؛ يعنــي: العبــارة الــسابقة يف قبــل

أن يعتقـــد بحـــديث آحـــاد، لكـــن ملـــا عـــدلوا العبـــارة أعطـــوه فـــسحة شـــويه، ال 
ك؛ فأنــت حــر بقــى تأخــذ هبــذا احلــ  مــانع، يف ّديث وال مــا تأخــذ مــاجيــب عليــ

دمـــشق وغـــري  يف ال جيـــوز، وجـــرى طبعـــا ًمناقـــشات كثـــرية هنـــاك: األوليف 
دمــشق مــن ســوريا بينــي وبيــنهم، فاضــطروا أن يعــدلوا هــذه العبــارة وكــان مــن 

أنــتم عنــدما تقولــون ال جيــوز األخــذ بحــديث  يــا مجاعــة: مجلــة مــا قلــت هلــم
يـده عنـدكم قائمـة عـىل الـسنة، ال يوجـد العقيدة معناه أنكم ال عق يف اآلحلاد



 
 

٩٣ 
هنــــاك عقيــــدة تعتقــــدوهنا مــــأخوذة مــــن الــــسنة مــــن احلــــديث؛ ملــــاذا؟ ألنكــــم 

واقعـه عنـد أهـل  يف ًتشرتطون أن يكون متواترا، لكن هـذا احلـديث املتـواتر
ِّالعلم هـو جمهـول عنـد غـري أهـل العلـم، ونعـدل العبـارة فنقـول هـذا احلـديث  َُ

هــــذا الزمــــان  يف يث ومــــا أقلهــــم وخاصــــةاحلــــد يف عنــــد أهــــل االختــــصاص
ًيكون متواترا، لكن عند عامـة العلـامء فـضال عـن عامـة املـسلمني مـا عنـدهم  ً

ولـــذلك فـــسوف ال تقيمـــون عقيـــدة عـــىل حـــديث  خـــرب إال أنـــه حـــديث آحـــاد،
 .حديث آحاد ًولو كان متواترا عند أهل العلم؛ ملاذا؟ ألنه سيعود إليكم

الــشيخ تقــي الــدين النبهــاين  شــيخكم: ً كنــت رضبــت هلــم مــثال قلــت هلــم
وهـو لـيس كـذلك لكـن نفـرتض -احلديث  يف نفرتضه بأنه أعلم أهل الزمان

ًحـديث مـا بحثـا هـو شـأنه ألنـه متخـصص فخـرج معـه أنـه  يف ، بحـث-كذلك ٍ
ًحديث مثال مثال ً، ثبـت لديـه مـثال )١(»اتقوا البول فإن عامة عـذاب القـرب منـه«: ً

عـــذاب قـــرب؛ هـــم ال  يف إن: ًإذا هـــو تـــضمنأن هـــذا احلـــديث حـــديث متـــواتر، 
 .بالقرآن زعموا يف يؤمنون بعذاب القرب؛ ألن ما

اتقـوا البـول فـإن عامـة عـذاب «: ص قـال رسـول اهللا: اآلن شيخكم يقـول
ليــه؟  ,، حــديث متــواتر عنـدي، أنــت يــا حــزيب هـل عنــدك متــواتر؟ ال»القـرب منــه

 طبقــة؛ يعنــي حــديث كــل يف ألن التــواتر يــشرتط عنــد أهــل العلــم أن يتسلــسل
رواه أبـــو بكـــر الـــصديق وحـــده رواه عنـــه مليـــون شـــخص هـــذا حـــديث آحـــاد، 
ًمليـون مـن الـصحابة رووا حــديثا نقلـه إلينـا واحــد هـذا حـديث آحــاد؛ إذا الزم  ً
ًهـــذا التـــواتر، نخفـــف العـــدد أشـــوية ال يكـــون خياليـــا يكـــون واقعيـــا؛ حـــديث  ً

                                                
 ...تنزهوا: بلفظ) ٣٠٠٢رقم( صحيح اجلامع )١(



 
 

٩٤ 
وعنــه عــرشة مــن أتبـــاع رواه عــرشة مــن الــصحابة، وعنــه عــرشة مـــن التــابعني، 

ِّالتـــابعني، وهكـــذا إىل أن ســـطر هـــذا احلـــديث عـــرشات كتـــب الـــسنة هبـــذا  يف ُ
التسلــسل؛ عـــرشة مــن الـــصحابة، عـــرشة مــن التـــابعني إىل آخــره، جيـــيء تقـــي 
الــدين النبهــاين وجــد هلــذا احلــديث عــرشة طــرق صــار عنــده قناعــة يقينيــة أن 

 واقـع لكـن حيـنام يقولـه وهـذا, هذا احلديث قطعي قاله الرسول عليه الـسالم
هــذا احلــديث املتــواتر، فكــل حــزيب يــصبح عنــده احلــديث حــديث : حلزبــه

َآحــاد ليــه؟ ألن الــذي نقــل لــه التــواتر هــو واحــد انتبــه احلــزيب، يمكــن يقــول َ :
عنــده لــه ، وهــذا ال وجــود - عنــد حــزب التحريــر-هــذا حــديث متــواتر عنــدي

علـــم  يف خصـــصنيعنـــدهم عـــرشة مـــن املت يف والعنـــد غـــريه مـــن األحـــزاب،
احلـــديث؛ الـــشيخ تقـــي الـــدين والـــشيخ أمحـــد وحممـــد وعبـــد الـــرحيم وعبـــد 

هـــــذا احلـــــديث ووجـــــده  يف الـــــرمحن إىل آخـــــرة عـــــرشة، كـــــل واحـــــد بحـــــث
أن احلــديث  - حــزب التحريــر-ًمتــواترا، العــرشة هــذول يعلنــون عــىل املــأل

ًالفــالين حــديث متــواتر، حينئــذ يــصبح هــذا احلــديث عنــد كــل األفــراد حــديثا 
ألن الـذي نقــل التــواتر هـو متــواتر هــو عـرشة أشــخاص، لكــن ! ًواترا لــيش؟متـ

 .هذا ال وجود له هذا ال وجود له
ًأنـتم ال يمكـن أن جتـدوا حـديثا متـواترا؟ : ولذلك أنا قلـت هلـذه اجلامعـة ً

يــا مجاعــة أنــا شــايف ] قلــت[مــرة مــن املــرات صــارت جمادلــة بينــي وبيــنهم 
ــــث الــــضعيفة  :خــــره قــــالواآلتــــي ال أصــــل هلــــا إىل ا وكتــــبكم ممتلئــــة باألحادي
بـدكم تـستعينون برجــال مـن خــارج .. .نـستعني بأمثالـك قلــت هلـم مـا شــاء اهللا

 الزم العلم ينبع منكم ويرجـع عـىل غـريكم إىل آخـره، فقلـت هلـم !؟حزبكم
افرتضــوا أنـــه أنـــا هـــذا احلـــديث ثبـــت لــدي بطريـــق التـــواتر، قلنـــا لكـــم حـــديث 



 
 

٩٥ 
التـواتر عنـدكم؛ ألن أنـا شـخص واحـد البـد عـذاب القـرب متـواتر، هـذا مـا أفـاد 

علـــم  يف  مـــن أطـــراف العـــامل اإلســـالمي علـــامء متخصـــصونجييـــب لكـــمأن 
احلديث يقولون نفس القـول هـذا بـأن حـديث عـذاب القـرب متـواتر وهـذا غـري 
واقـــع، لـــذلك ال يمكـــن أن أتـــصور أنكـــم تؤمنـــون بعقيـــدة نابعـــة مـــن حـــديث 

ـــــواتر ال وجـــــود لـــــه،  ـــــواتر؛ ألن هـــــذا الت مـــــش عنـــــدكم كـــــأفراد مـــــن حـــــزب مت
كتـاب  يف التحرير؛ عند شيخهم الكبري تقي الـدين؛ ألنـه هـو كـأي قـارئ يقـرأ

ًيقــرأ أن هــذا حــديث آحــاد أو حــديث تــواتر لكــن مــا صــار متــواترا عنــده؛ ألنــه 
احلكـــم عـــىل  يف ًقـــراه بداللـــة شـــخص واحـــد، وهـــذا خيتلـــف اختالفـــا كبـــريا

 .احلديث بالتواتر
ء األحنـاف عنـدهم فلـسفة أخـرى تتعلـق بالفقـه، يف البحوث الفقهية علام

علــامء الكــالم جــاؤوا بالفلــسفة الــسابقة حــديث اآلحــاد ال تؤخــذ منــه عقيــدة، 
لكـــن فقهـــاء احلنفيـــة أيـــش قـــالوا؟ قـــالوا حـــديث اآلحـــاد ال جيـــوز ختـــصيص 
القــرآن بــه، ختــصيص القــرآن ال جيــوز؛ ألن القــرآن متــواتر، وحــديث اآلحــاد 

 يف اب يعطلـــون عـــرشات األحكـــام الـــرشعية الثابتـــةغـــري متـــواتر وهبـــذا اجلـــو
ـــك مـــثال خيتلفـــون مـــع مجـــاهري الفقهـــاء حكـــم  يف ًالـــسنة الـــصحيحة، مـــن ذل

بأهنــــا ركــــن مــــن أركــــان الــــصالة، وهــــم : قــــراءة الفاحتــــة؛ اجلامهــــري يقولــــون
ًال هــذا واجــب ولــيس بفــرض، فــضال عــن أن يكــون ركنــا ال تـــصح : يقولــون ً

! ؟»ال صــالة ملــن مل يقــرأ بفاحتــة الكتــاب«: طيــب احلــديث الــصالة إال بــه،
 ﴾فـــاقرؤوا مـــا تيـــرس مـــن القـــرآن﴿يقولـــون هـــذا حـــديث آحـــاد والقـــرآن يقـــول 

:  ال جيـوز ختصيـصه بحـديث اآلحـاد﴾مـا تيـرس مـن القـرآن﴿وهذا نص عام 
 ....»فاحتة الكتابال صالة ملن مل يقرأ ب«



 
 

٩٦ 
» لقراءةا يف جزء«ونشوف إمام املحدثني البخاري مؤلف رسالة للقراءة 

ال «:  قالصأول الرسالة يقول تواتر لدينا أن النبي  يف اسم الرسالة، فإذا به
بتقولوا يافقهاء يا حنفيون تقولون ) كيف(» صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب

هــذا إمــام املحــدثني بيقــول إنــه حــديث متــواتر ! هــذا احلــديث حــديث آحــاد؟
البخاري لكن مو صحيح عندنا وهذا صحيح هذا الكالم، لكن صحيح عند 

عند الفقهاء؛ ألنه هذا احلديث ما جاء عندهم بطريق التواتر الذي بيجيء عن 
اإلسالم التفريق بـني حـديث وحـديث؛ مـا  يف اليقني، لكن هذه فلسفة دخيلة

ًدام كال منهام حديث صحيح ثابت؛ لكن واحد جاء من طريق ثاين جاء من 
 آخره، وكل واحد من هذا األنواع طريقني وثاين جاء من ثالثة من عرشة إىل

حــديث مــشهور، حــديث مــستفيض، حــديث : لــه اســم خــاص عنــد املحــدثني
متــواتر، هــذه اصــطالحات للكــشف عــن طريقــة وصــول احلــديث إلينــا، لكــن 

 يف ليس املقصود من هذا االصطالحات أن نعطل العمل باحلديث ألنه هو
أن نأخـــذ احلـــديث عـــن منزلـــة كـــذا، هلـــذا ال جيـــوز إال  يف منزلـــة كـــذا، ولـــيس

ًالرسول عليه السالم جمرد أن يكـون صـحيحا أمـا متـواتر وآحـاد فهـذه قـضية 
ًنـسبية أوال بــصورة عامـة، وثانيــا هــي نـسبية بالنــسبة ألهــل العلـم، أمــا مجــاهري  ً

 .الناس ال علم عندهم
ًفـــالتكفري إذا لـــيس متعلقـــا بطريقـــة وصـــول احلـــديث إىل منكـــر احلـــديث  ً

، وال هـــو بطريقـــة وصـــول احلـــديث إىل غـــري املنكـــر، هـــل آحـــاد أم هـــو تـــواتر
فقــد يكــون عنــد غــري املنكــر متــواتر، وهــو مــا عنــده خــرب هبــذا احلــديث، كــام 
ًذكرنـــا آنفـــا، لكـــن احلـــديث عنـــد مجيـــع العلـــامء غـــري متـــواتر لكنـــه صـــحيح، 

 .ًوالذي أنكره أيضا يعتقد أنه صحيح، مع ذلك ينكره فهو كافر



 
 

٩٧ 
؛ فـإن َّنفـس املكفـر يف ِّنفـس املكفـر، وإنـام مـا قـام يف بـام قـامًإذا قضية التكفري ال تتعلق 

ك ينكــره فــال  َّكـان املكفــر يعتقــد بــأن هـذا احلــديث صــح عــن الرسـول مــع ذلــ
 هـــذا احلـــديث واهللا أنـــا -ً وإن كـــان الهيـــا-شـــك بأنـــه يكفـــر بـــذلك، وإن قـــال

 يف أســـتبعد صـــحته عـــن الرســـول واهللا يعلـــم مـــن قلبـــه أنـــه ال ينـــافق، يقـــول مـــا
بــه؛ هــذا ال يكفــر عنــد رب العــاملني، لكنــه إذا كــان يعلــم أن هــذا احلــديث قل

ك أن الرســول قــال هــذا، فهــو عنــد  يف قالــه الرســول لكــن ظهــر بيقــول أنــا أشــ
قــــرارة قلبــــه يــــؤمن بــــأن النبــــي عليــــه الــــسالم قــــد قــــال هــــذا  يف اهللا كــــافر؛ ألنــــه

 .احلديث مع ذلك ينكره
وإنـام  ِّنفـس املكفـر يف بة ملـا قـامًفإذا التكفري ال جيوز أن حيكم به بالنـس

  .َّنفس املكفر، واضح إن شاء اهللا يف ملا قام
  . بني املنكر واملستهزئ]لكن الفرق[ واضح :السائل
فــرق الــذي يــستهزئ بحــديث يــؤمن بــأن الرســول قالــه مثــل  يف  مــا:الــشيخ

 .ذاك الذي أنكر فهام سواء
  ) ٠٠ :٢٧: ١٢ /٢٦٩(" اهلدى والنور"
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